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Emenda 26
Isabel García Muñoz, Petar Vitanov

Proposta għal regolament
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. es
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Emenda 27
Ondřej Kovařík

Proposta għal regolament
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 28
Ciarán Cuffe
f'isem il-Grupp Verts/ALE
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Proposta għal regolament
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(2) Il-qafas regolatorju li jirregola l-
politika ta' koeżjoni tal-Unjoni għall-
perjodu mill-2021 sal-2027, fil-kuntest tal-
qafas finanzjarju pluriennali li jmiss, 
jikkontribwixxi għat-twettiq tal-impenji 
tal-Unjoni biex timplimenta l-Ftehim ta' 
Pariġi biex iż-żieda fit-temperatura dinjija 
tiġi limitata għal anqas minn 1,5°C u l-
Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli tan-
Nazzjonijiet Uniti billi jikkonċentra l-
finanzjament tal-Unjoni fuq objettivi 
ekoloġiċi kif ukoll il-Pilastru Ewropew 
tad-Drittijiet Soċjali. Dan ir-Regolament 
jimplimenta waħda mill-prijoritajiet 
stipulati fil-Komunikazzjoni dwar il-Patt 
Ekoloġiku Ewropew ("il-Patt Ekoloġiku 
Ewropew")11 u huwa parti mill-Pjan ta 
Investiment għal Ewropa Sostenibbli12 li 
jipprovdi finanzjament iddedikat taħt il-
Mekkaniżmu għal Tranżizzjoni Ġusta fil-
kuntest tal-politika ta' koeżjoni biex jiġu 
indirizzati, mill-aktar fis possibbli u sa 
mhux aktar tard mill-2050, l-isfidi 
ekonomiċi u soċjali tat-tranżizzjoni lejn 
ekonomija newtrali għall-klima u 
ċirkulari li hija bbażata għalkollox fuq 
sorsi rinnovabbli u effiċjenti ħafna fir-
rigward tar-riżorsi u tal-enerġija, u biex 
ir-reġjuni u ċ-ċittadini tal-Ewropej jiġu 
appoġġati u akkumpanjati fil-livell soċjali, 
tas-suq tax-xogħol u ekonomiku.

Or. en

Emenda 29
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposta għal regolament
Premessa 2

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

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

Or. en

Emenda 30
Carles Puigdemont i Casamajó

Proposta għal regolament
Premessa 2a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) Dan ir-Regolament għandu jieħu 
inkunsiderazzjoni l-fatt li ċerti reġjuni 
Ewropej saru industrijalizzati f'perjodi 
storiċi differenti, filwaqt li oħrajn 
esperimentaw billi ħolqu mewġa ġdida ta' 
industrijalizzazzjoni bħala rispons 
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komplementari għall-kriżi finanzjarja u 
ekonomika li bdiet fl-2008.  Għalhekk, il-
karatteristiċi ta' dawn ir-reġjuni 
għandhom jiġu rispettati u għandhom 
jiġu assistiti fit-tranżizzjoni lejn 
ekonomija sostenibbli, diversifikata u 
ċirkulari;

Or. en

Emenda 31
Ciarán Cuffe

Proposta għal regolament
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(3) Sabiex tirnexxi, it-tranżizzjoni trid 
tkun inklużiva u soċjalment aċċettabbli 
għal kulħadd, tnaqqas l-inugwaljanzi u ma 
tħalli lil ħadd lura. Għalhekk, kemm l-
Unjoni u l-Istati Membri, kif ukoll l-atturi 
reġjonali u lokali differenti jenħtieġ li 
jqisu l-implikazzjonijiet soċjali, għas-suq 
tax-xogħol u ekonomiċi tagħha sa mill-
bidu nett, u jużaw l-istrumenti kollha 
possibbli biex itaffu l-konsegwenzi 
negattivi u jsaħħu l-konsegwenzi pożittivi, 
bħall-ħolqien ta' impjiegi ġodda, deċenti u 
sostenibbli jew it-titjib tal-kwalità tal-arja. 
Il-baġit tal-Unjoni għandu rwol importanti 
f’dan ir-rigward.

Or. en

Emenda 32
Ondřej Kovařík

Proposta għal regolament
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

tkun ġusta u soċjalment aċċettabbli għal 
kulħadd. Għalhekk, kemm l-Unjoni kif 
ukoll l-Istati Membri jridu jqisu l-
implikazzjonijiet ekonomiċi u soċjali 
tagħha sa mill-bidu nett, u jużaw l-
istrumenti kollha possibbli biex itaffu l-
konsegwenzi negattivi. L-għan tat-
tranżizzjoni kkontrollata huwa li jiġi evitat 
il-kollass ekonomiku tar-reġjuni l-iktar 
esposti filwaqt li ma tiġix imminata l-bażi 
tal-iżvilupp ekonomiku f'dawn ir-reġjuni; 
Il-baġit tal-Unjoni għandu rwol importanti 
f’dan ir-rigward.

Or. en

Emenda 33
Petar Vitanov, Vera Tax, Giuseppe Ferrandino, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, 
Maria Grapini, István Ujhelyi

Proposta għal regolament
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(3) Sabiex tirnexxi, it-tranżizzjoni trid 
tkun ġusta u soċjalment aċċettabbli għal 
kulħadd. Tranżizzjoni ġusta fir-rigward 
tal-klima u tal-enerġija ma għandha tħalli 
l-ħadd barra u għandha toħloq 
kundizzjonijiet biex teqred il-faqar 
enerġetiku. Għalhekk, kemm l-Unjoni kif 
ukoll l-Istati Membri jridu jqisu l-
implikazzjonijiet ekonomiċi u soċjali 
tagħha sa mill-bidu nett, u jużaw l-
istrumenti kollha possibbli biex itaffu l-
konsegwenzi negattivi. Il-baġit tal-Unjoni 
għandu rwol importanti f’dan ir-rigward.

Or. en

Emenda 34
Carles Puigdemont i Casamajó

Proposta għal regolament
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Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 35
Tomasz Piotr Poręba, Kosma Złotowski

Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(5) Dan ir-Regolament jistabbilixxi l-
Fond għal Tranżizzjoni Ġusta (Just 
Transition Fund, “JTF”) li huwa wieħed 
mill-pilastri tal-Mekkaniżmu għal 
Tranżizzjoni Ġusta implimentat skont il-
politika ta’ koeżjoni. L-għan tal-JTF huwa 
li jappoġġa l-azzjonijiet immirati lejn 
tranżizzjoni ġusta u b'suċċess favur 
ekonomija newtrali għall-klima u li jtaffi 
l-effetti negattivi tat-tranżizzjoni klimatika 
billi jappoġġa l-aktar territorji affettwati u 
l-aktar ħaddiema kkonċernati. F'konformità 
mal-objettiv speċifiku tal-JTF, jenħtieġ li l-
azzjonijiet appoġġati mill-JTF 
jikkontribwixxu direttament għall-
implimentazzjoni ta' tranżizzjoni tal-
enerġija ġusta u għat-tnaqqis tal-impatt 
tat-tranżizzjoni billi jiffinanzjaw l-
investimenti fil-produzzjoni tal-enerġija 
b'emissjonijiet baxxi, l-iżvilupp ta' 
trasport b'emissjonijiet baxxi, id-
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diversifikazzjoni u l-modernizzazzjoni tal-
ekonomija lokali u billi jtaffu r-
riperkussjonijiet negattivi fuq l-impjiegi. 
Dan huwa rifless fl-għan speċifiku tal-JTF, 
li huwa stabbilit fl-istess livell u elenkat 
flimkien mal-objettivi tal-politika stipulati 
fl-Artikolu [4] tar-Regolament UE [RDK 
ġdid].

Or. en

Emenda 36
Ondřej Kovařík

Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(5) Dan ir-Regolament jistabbilixxi l-
Fond għal Tranżizzjoni Ġusta (Just 
Transition Fund, “JTF”) li huwa wieħed 
mill-pilastri tal-Mekkaniżmu għal 
Tranżizzjoni Ġusta implimentat skont il-
politika ta’ koeżjoni. L-għan tal-JTF huwa 
li jtaffi l-effetti negattivi tat-tranżizzjoni 
klimatika billi jappoġġa l-aktar territorji 
affettwati u l-aktar ħaddiema kkonċernati. 
F'konformità mal-objettiv speċifiku tal-
JTF, jeħtieġ li l-azzjonijiet appoġġati mill-
JTF jikkontribwixxu direttament biex itaffu 
l-impatt tat-tranżizzjoni billi jiffinanzjaw 
il-modernizzazzjoni u r-rikonverżjoni tal-
ekonomija lokali u billi jtaffu r-
riperkussjonijiet negattivi fuq l-impjiegi 
permezz tat-taħriġ, tagħlim ta' ħiliet 
ġodda u kurrikuli tal-edukazzjoni 
aġġornati. Dan huwa rifless fl-għan 
speċifiku tal-JTF, li huwa stabbilit fl-istess 
livell u elenkat flimkien mal-objettivi tal-
politika stipulati fl-Artikolu [4] tar-
Regolament UE [RDK ġdid]. Fid-dawl 
tan-natura tal-politika ta' tranżizzjoni, il-
JTF huwa propost bħala strument fit-tul 
kompletament konformi mal-viżjoni ta' 
kontinent li se jikseb in-newtralità 
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klimatika sal-2050.

Or. en

Emenda 37
Ciarán Cuffe

Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(5) Dan ir-Regolament jistabbilixxi l-
Fond għal Tranżizzjoni Ġusta (Just 
Transition Fund, “JTF”) li huwa wieħed 
mill-pilastri tal-Mekkaniżmu għal 
Tranżizzjoni Ġusta implimentat skont il-
politika ta’ koeżjoni. L-għan tal-JTF huwa 
mhux biss li jtaffi l-effetti negattivi tat-
tranżizzjoni klimatika iżda anki li joħloq u 
jtejjeb l-effetti pożittivi futuri billi 
jappoġġa l-aktar territorji affettwati kif 
ukoll in-nies li jgħixu fihom u b'mod 
partikolari l-ħaddiema kkonċernati. 
F'konformità mal-objettiv speċifiku tal-
JTF, jenħtieġ li l-azzjonijiet appoġġati 
mill-JTF jikkontribwixxu direttament 
għall-faċilitazzjoni u l-katalizzazzjoni tat-
tranżizzjoni billi joħolqu opportunitajiet 
ta' impjieg sostenibbli ġodda, billi jtaffu l-
konsegwenzi soċjali negattivi u billi 
jiffinanzjaw id-diversifikazzjoni, is-
sostenibbiltà u l-modernizzazzjoni tal-
ekonomija lokali. Dan huwa rifless fl-għan 
speċifiku tal-JTF, li huwa stabbilit fl-istess 
livell u elenkat flimkien mal-objettivi tal-
politika stipulati fl-Artikolu [4] tar-
Regolament UE [RDK ġdid].

Or. en

Emenda 38
Ondřej Kovařík

Proposta għal regolament
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Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 39
Ciarán Cuffe

Proposta għal regolament
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(6) Fid-dawl tal-importanza li jiġi 
indirizzat it-tibdil fil-klima f'konformità 
mal-impenji tal-Unjoni biex timplimenta l-
Ftehim ta' Pariġi, l-impenn rigward l-
Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli tan-
Nazzjonijiet Uniti u l-ambizzjoni akbar tal-
Unjoni kif propost fil-Patt Ekoloġiku 
Ewropew, jeħtieġ li l-JTF jipprovdi 
kontribut ewlieni biex l-azzjonijiet 
klimatiċi jiġu integrati. Ir-riżorsi mill-
pakkett proprju tal-JTF huma addizzjonali 
u jiżdiedu mal-investimenti li huma 
meħtieġa biex tintlaħaq il-mira ġenerali 
ta' 50 % tan-nefqa tal-baġit tal-Unjoni li 
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tikkontribwixxi għall-objettivi dwar il-
klima. Ir-riżorsi ttrasferiti mill-FEŻR u l-
FSE+ se jikkontribwixxu kompletament 
biex tintlaħaq din il-mira.

tikkontribwixxi għall-objettivi dwar il-
klima. Ir-riżorsi ttrasferiti mill-FEŻR u l-
FSE+ se jikkontribwixxu kompletament 
biex tintlaħaq din il-mira.

Or. en

Emenda 40
Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Proposta għal regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(7) Jenħtieġ li r-riżorsi mill-JTF 
jissupplimentaw ir-riżorsi disponibbli taħt 
il-politika ta' koeżjoni. L-istabbiliment tal-
JTF jenħtieġ li ma jwassalx għal tnaqqis 
fil-fondi koperti mir-Regolament (UE) 
.../... jew għal trasferimenti minnhom 
[RDK ġdid].

Or. el

Ġustifikazzjoni

Il-Parlament Ewropew għamilha ċara kemm-il darba li l-objettivi ambizzjużi tal-politika tal-
Unjoni Ewropea jridu jinkisbu permezz ta' baġit ambizzjuż. L-istabbiliment ta' dan il-fond il-
ġdid ma jridx iwassal għal tnaqqis fi strumenti essenzjali oħra tal-politika reġjonali tal-
Unjoni.

Emenda 41
Andor Deli

Proposta għal regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(7) Jenħtieġ li r-riżorsi mill-JTF 
jissupplimentaw ir-riżorsi disponibbli taħt 
il-politika ta' koeżjoni. L-istabbiliment tal-
JTF jenħtieġ li ma jwassalx għal tnaqqis 
fil-fondi koperti mir-Regolament (UE) jew 
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għal trasferimenti minnhom [RDK ġdid].

Or. en

Emenda 42
Petar Vitanov, Giuseppe Ferrandino, Rovana Plumb, Maria Grapini

Proposta għal regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(7) Jenħtieġ li r-riżorsi mill-JTF 
jissupplimentaw ir-riżorsi disponibbli taħt 
il-politika ta' koeżjoni. Il-mekkaniżmu ta' 
trasferiment għandu jkun flessibbli, 
sabiex jippermetti lill-Istati Membri 
jevalwaw l-aħjar mod ta' kif jiġu allokati 
r-riżorsi.

Or. en

Emenda 43
Ondřej Kovařík

Proposta għal regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(7) Jenħtieġ li r-riżorsi mill-JTF 
jissupplimentaw ir-riżorsi disponibbli taħt 
l-istrumenti tal-politika ta' koeżjoni u l-
istrumenti ta' finanzjament tal-UE u dawk 
nazzjonali rilevanti l-oħra li għandhom 
fil-mira tagħhom is-setturi vulnerabbli.

Or. en

Emenda 44
Gheorghe Falcă, Mircea-Gheorghe Hava

Proposta għal regolament
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Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(7) Jenħtieġ li r-riżorsi mill-JTF 
jissupplimentaw ir-riżorsi disponibbli taħt 
il-politika ta' koeżjoni u fondi pubbliċi 
oħra magħmula disponibbli mill-Istati 
Membri l-oħra

Or. en

Emenda 45
Tomasz Piotr Poręba, Kosma Złotowski

Proposta għal regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(7) Ir-riżorsi mill-JTF jistgħu 
jikkomplementaw ir-riżorsi disponibbli 
taħt il-politika ta' koeżjoni.

Or. en

Emenda 46
Isabel García Muñoz, Petar Vitanov

Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

jagħmlu dan. F'dan il-kuntest, jenħtieġ 
tingħata attenzjoni speċjali lill-isfidi 
partikolari li t-tranżazzjoni għan-
newtralità klimatika se toħloq għar-
reġjuni remoti, insulari u żoni 
ġeografikament żvantaġġjati, u għal żoni 
bi problemi ta' depopolazzjoni.  
Għaldaqstant jenħtieġ li l-JTF ikopri l-
Istati Membri kollha, iżda d-distribuzzjoni 
tal-mezzi finanzjarji jenħtieġ li tirrifletti l-
kapaċità tal-Istati Membri biex jiffinanzjaw 
l-investimenti neċessarji biex ilaħħqu mat-
tranżizzjoni lejn in-newtralità klimatika.

Or. es

Emenda 47
Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(8) It-tranżizzjoni lejn ekonomija 
newtrali għall-klima tippreżenta sfida 
għall-Istati Membri kollha. Din se tkun 
partikolarment eżiġenti fuq dawk l-Istati 
Membri li jiddependu ħafna mill-fjuwils 
fossili jew minn attivitajiet industrijali 
b'emissjonijiet għoljin ta' gassijiet serra 
li għandhom bżonn jiġu eliminati b'mod 
gradwali jew jadattaw għal tranżizzjoni 
lejn in-newtralità klimatika u li ma 
għandhomx il-mezzi finanzjarji biex 
jagħmlu dan. Jenħtieġ li tingħata 
attenzjoni partikolari f'dak ir-rigward liż-
żoni insulari jew remoti fejn il-
popolazzjoni żgħira tagħhom tagħmel it-
tranżizzjoni tal-enerġija lejn waħda ta' 
newtralità klimatika aktar diffiċli biex tiġi 
implimentata. Għaldaqstant jenħtieġ li l-
JTF ikopri l-Istati Membri kollha, iżda d-
distribuzzjoni tal-mezzi finanzjarji jenħtieġ 
li tirrifletti l-kapaċità tal-Istati Membri biex 
jiffinanzjaw l-investimenti neċessarji biex 
ilaħħqu mat-tranżizzjoni lejn in-newtralità 
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klimatika.

Or. el

Ġustifikazzjoni

L-għan tal-JTF huwa li jgħin fit-tranżizzjoni f'reġjuni li jiddependu fuq industriji estrattivi jew 
industriji peżanti għall-benesseri ekonomika u soċjali tagħhom. Madankollu, huwa importanti 
li ma jiġux injorati reġjuni insulari jew remoti, li ta' spiss mhumiex konnessi mal-
infrastruttura ġenerali tal-enerġija u li jistgħu jiddependu fuq ġeneraturi awtonomi li jaħdmu 
bid-diżil jew il-petrol għall-elettriku.

Emenda 48
Ondřej Kovařík

Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(8) It-tranżizzjoni lejn ekonomija 
newtrali għall-klima tippreżenta sfida 
għall-Istati Membri kollha. Dan se jkun 
partikolarment eżiġenti fuq dawk l-Istati 
Membri li jiddependu ħafna mill-fjuwils 
fossili, li jwettqu attivitajiet industrijali 
b'emissjonijiet għoljin ta' gassijiet serra jew 
li jwettqu attivitajiet industrijali li l-
prodotti tagħhom huma affettwati mit-
tranżizzjoni għan-newtralità klimatika tal-
UE, li jeħtieġ jiġu eliminati b'mod 
gradwali jew jadattaw għal tranżizzjoni 
lejn in-newtralità klimatika u li ma 
għandhomx il-mezzi finanzjarji biex 
jagħmlu dan. Għaldaqstant jenħtieġ li l-
JTF ikopri l-Istati Membri kollha, iżda d-
distribuzzjoni tal-mezzi finanzjarji jenħtieġ 
li tirrifletti l-kapaċità tal-Istati Membri biex 
jiffinanzjaw l-investimenti neċessarji biex 
ilaħħqu mat-tranżizzjoni lejn in-newtralità 
klimatika.

Or. en

Emenda 49
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Ciarán Cuffe

Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 50
Gheorghe Falcă, Mircea-Gheorghe Hava

Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) It-tranżizzjoni lejn ekonomija 
newtrali għall-klima tippreżenta sfida lill-
Istati Membri kollha. Dan se jkun 
partikolarment eżiġenti fuq dawk l-Istati 
Membri li jiddependu ħafna mill-fjuwils 
fossili jew minn attivitajiet industrijali 
b’emissjonijiet għoljin ta’ gassijiet serra li 
se jiġu eliminati b’mod gradwali jew li 
għandhom bżonn jadattaw għal 
tranżizzjoni lejn in-newtralità klimatika u li 

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

finanzjarji, riżorsi naturali alternattivi u 
forza tax-xogħol speċjalizzata biex 
jagħmlu dan. Għaldaqstant jentieġ li l-JTF 
ikopri l-Istati Membri kollha, iżda d-
distribuzzjoni tal-mezzi finanzjarji jenħtieġ 
li tirrifletti l-kapaċità tal-Istati Membri biex 
jiffinanzjaw l-investimenti neċessarji biex 
ilaħħqu mat-tranżizzjoni lejn in-newtralità 
klimatika.

Or. en

Emenda 51
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 52
Petar Vitanov, Vera Tax, Giuseppe Ferrandino, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, 
Maria Grapini
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Proposta għal regolament
Premessa 9a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9a) Sabiex jiġi stabbilit qafas 
finanzjarju xieraq għall-JTF u jiġu 
żgurati kundizzjonijiet ugwali, billi 
jitnaqqas il-moviment tal-produzzjoni lil 
hinn mill-fruntieri u jingħataw fondi 
addizzjonali biex jiġu implimentati politiċi 
li jirrestrinġu l-emmissjonijiet, il-
Kummissjoni jenħtieġ tintroduċi 
mekkaniżmu ta' taxxa fuq il-karbonju fil-
fruntieri; 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-qafas finanzjarju pluriennali (QFP) attwali tal-UE rriżulta limitat, u l-mod ta' kif il-KE 
tista' tiżgura il-qafas finanzjarju għall-JTF huwa l-introduzzjoni ta' sors ġdid ta' dħul għall-
baġit tal-UE fil-forma tal-mekkaniżmu ta' taxxa fuq il-karbonju fil-fruntieri.

Emenda 53
João Ferreira

Proposta għal regolament
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Dan ir-Regolament jidentifika t-tipi 
ta’ investimenti li għalihom in-nefqa tista’ 
tiġi appoġġata mill-JTF. Jeħtieġ li l-
attivitajiet kollha li jirċievu sostenn 
ikollhom segwitu b’rispett sħiħ tal-
prijoritajiet klimatiċi u ambjentali tal-
Unjoni. Jeħtieġ li l-lista ta’ investimenti 
tinkludi dawk li jappoġġaw l-ekonomiji 
lokali u li jkunu sostenibbli fit-tul, filwaqt 
li jitqiesu l-objettivi kollha tal-Patt 
Ekoloġiku. Jeħtieġ li l-proġetti ffinanzjati 
jikkontribwixxu għal tranżizzjoni lejn 
ekonomija li hija newtrali għall-klima u 
ċirkolari. Għas-setturi li qed inaqqsu, bħall-
produzzjoni tal-enerġija bbażata fuq il-

10. Dan ir-Regolament jidentifika t-tipi 
ta' investimenti li għalihom in-nefqa tista' 
tiġi appoġġata mill-JTF. Jenħtieġ li l-
attivitajiet kollha li jirċievu sostenn 
ikollhom segwitu b'rispett sħiħ tal-
prijoritajiet klimatiċi u ambjentali tal-
Unjoni. Jenħtieġ li l-lista ta' investimenti 
tinkludi dawk li jappoġġaw l-ekonomiji 
lokali u li jkunu sostenibbli fit-tul, filwaqt 
li jitqiesu l-objettivi kollha tal-Patt 
Ekoloġiku. Jenħtieġ li l-proġetti ffinanzjati 
jikkontribwixxu għal tranżizzjoni lejn 
ekonomija li hija newtrali għall-klima u 
ċirkolari bbażata fuq il-promozzjoni ta' 
xogħol b'kundizzjonijiet diċenti; Għas-
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faħam, il-linjite, il-pit u x-shale bituminuż 
jew fuq l-attivitajiet ta’ estrazzjoni ta’ 
dawn il-fjuwils fossili solidi, l-appoġġ 
jeħtieġ li jkun marbut mat-tneħħija 
gradwali tal-attività u t-tnaqqis 
korrispondenti fil-livell tal-impjiegi. 
Rigward it-trasformazzjoni tas-setturi 
b’emissjonijiet għoljin ta’ gassijiet serra, 
jeħtieġ li l-appoġġ jippromwovi attivitajiet 
ġodda permezz tal-użu ta’ teknoloġiji 
ġodda, proċessi jew prodotti ġodda, u sal-
2050 iwassal għal tnaqqis sinifikanti fl-
emissjonijiet, f’konformità mal-objettivi 
klimatiċi tal-UE 2030 u n-newtralità 
klimatika13, filwaqt li jinżammu u jiżdiedu 
l-impjiegi u tiġi evitata d-degradazzjoni 
ambjentali. Jeħtieġ li tingħata wkoll 
attenzjoni partikolari lil attivitajiet li jsaħħu 
l-innovazzjoni u r-riċerka f’teknoloġiji 
avvanzati u sostenibbli, kif ukoll fl-oqsma 
tad-diġitalizzazzjoni u l-konnettività, 
dment li tali miżuri jgħinu biex jittaffew l-
effetti sekondarji negattivi tat-tranżizzjoni 
lejn ekonomija ċirkolari u newtrali għall-
klima u jikkontribwixxu għaliha.

setturi li qed inaqqsu, bħall-produzzjoni 
tal-enerġija bbażata fuq il-faħam, il-linjite, 
il-pit u x-shale bituminuż jew fuq l-
attivitajiet ta’ estrazzjoni ta’ dawn il-
fjuwils fossili solidi, l-appoġġ jeħtieġ li 
jkun marbut mat-tneħħija gradwali tal-
attività u t-tnaqqis korrispondenti fil-livell 
tal-impjiegi. Rigward it-trasformazzjoni 
tas-setturi b’emissjonijiet għoljin ta’ 
gassijiet serra, jenħtieġ li l-appoġġ 
jippromwovi attivitajiet ġodda permezz tal-
użu ta’ teknoloġiji ġodda, proċessi jew 
prodotti ġodda, u sal-2050 iwassal għal 
tnaqqis sinifikanti fl-emissjonijiet, 
f’konformità mal-objettivi klimatiċi tal-UE 
2030 u n-newtralità klimatika13, filwaqt li 
jinżammu u jiżdiedu l-impjiegi u tiġi 
evitata d-degradazzjoni ambjentali 
Jenħtieġ ukoll li l-JTF jipprova joħloq 
tibdil kbir fix-xejriet ta' mobbiltà, hekk kif 
jersaq lejn modi ta' trasport aktar 
ambjentali, jinvesti fil-modernizzazzjoni u 
l-espansjoni tan-networks tal-ferroviji u 
jipprovdi servizzi pubbliċi tat-trasport 
iktar effiċjenti fiż-żoni metropolitani u ċ-
ċentri urbani; Jenħtieġ li tingħata wkoll 
attenzjoni partikolari lil attivitajiet li jsaħħu 
l-innovazzjoni u r-riċerka f'teknoloġiji 
avvanzati u sostenibbli, kif ukoll fl-oqsma 
tad-diġitalizzazzjoni u l-konnettività, 
dment li tali miżuri jgħinu biex jittaffew l-
effetti sekondarji negattivi tat-tranżizzjoni 
lejn ekonomija ċirkolari u newtrali għall-
klima u jikkontribwixxu għaliha.

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

Or. pt
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Emenda 54
Carles Puigdemont i Casamajó

Proposta għal regolament
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Dan ir-Regolament jidentifika t-tipi 
ta’ investimenti li għalihom in-nefqa tista’ 
tiġi appoġġata mill-JTF. Jeħtieġ li l-
attivitajiet kollha li jirċievu sostenn 
ikollhom segwitu b’rispett sħiħ tal-
prijoritajiet klimatiċi u ambjentali tal-
Unjoni. Jeħtieġ li l-lista ta’ investimenti 
tinkludi dawk li jappoġġaw l-ekonomiji 
lokali u li jkunu sostenibbli fit-tul, filwaqt 
li jitqiesu l-objettivi kollha tal-Patt 
Ekoloġiku. Jeħtieġ li l-proġetti ffinanzjati 
jikkontribwixxu għal tranżizzjoni lejn 
ekonomija li hija newtrali għall-klima u 
ċirkolari. Għas-setturi li qed inaqqsu, bħall-
produzzjoni tal-enerġija bbażata fuq il-
faħam, il-linjite, il-pit u x-shale bituminuż 
jew fuq l-attivitajiet ta’ estrazzjoni ta’ 
dawn il-fjuwils fossili solidi, l-appoġġ 
jeħtieġ li jkun marbut mat-tneħħija 
gradwali tal-attività u t-tnaqqis 
korrispondenti fil-livell tal-impjiegi. 
Rigward it-trasformazzjoni tas-setturi 
b’emissjonijiet għoljin ta’ gassijiet serra, 
jeħtieġ li l-appoġġ jippromwovi attivitajiet 
ġodda permezz tal-użu ta’ teknoloġiji 
ġodda, proċessi jew prodotti ġodda, u sal-
2050 iwassal għal tnaqqis sinifikanti fl-
emissjonijiet, f’konformità mal-objettivi 
klimatiċi tal-UE 2030 u n-newtralità 
klimatika13, filwaqt li jinżammu u jiżdiedu 
l-impjiegi u tiġi evitata d-degradazzjoni 
ambjentali. Jeħtieġ li tingħata wkoll 
attenzjoni partikolari lil attivitajiet li jsaħħu 
l-innovazzjoni u r-riċerka f’teknoloġiji 
avvanzati u sostenibbli, kif ukoll fl-oqsma 
tad-diġitalizzazzjoni u l-konnettività, 
dment li tali miżuri jgħinu biex jittaffew l-
effetti sekondarji negattivi tat-tranżizzjoni 
lejn ekonomija ċirkolari u newtrali għall-

(10) Dan ir-Regolament jidentifika t-tipi 
ta' investimenti li għalihom in-nefqa tista' 
tiġi appoġġata mill-JTF. Jenħtieġ li l-
attivitajiet kollha li jirċievu sostenn 
ikollhom segwitu b'rispett sħiħ tal-
prijoritajiet klimatiċi u ambjentali tal-
Unjoni. Jenħtieġ li l-lista ta' investimenti 
tinkludi dawk li jappoġġaw l-ekonomiji 
lokali u li jkunu sostenibbli fit-tul, filwaqt 
li jitqiesu l-objettivi kollha tal-Patt 
Ekoloġiku. Jenħtieġ li l-proġetti ffinanzjati 
jikkontribwixxu għal tranżizzjoni lejn 
ekonomija li hija newtrali għall-klima u 
ċirkolari. Għas-setturi li qed inaqqsu, bħall-
produzzjoni tal-enerġija bbażata fuq il-
faħam, il-linjite, il-pit u x-shale bituminuż 
jew fuq l-attivitajiet ta' estrazzjoni ta' dawn 
il-fjuwils fossili solidi, l-appoġġ jeħtieġ li 
jkun marbut mat-tneħħija gradwali tal-
attività u t-tnaqqis korrispondenti fil-livell 
tal-impjiegi. Rigward it-trasformazzjoni 
tas-setturi b'emissjonijiet għoljin ta' 
gassijiet serra, jenħtieġ li l-appoġġ 
jippromwovi attivitajiet ġodda permezz tal-
użu ta' teknoloġiji ġodda, proċessi jew 
prodotti ġodda, u sal-2050 iwassal għal 
tnaqqis sinifikanti fl-emissjonijiet, 
f'konformità mal-objettivi klimatiċi tal-UE 
2030 u n-newtralità klimatika13, filwaqt li 
jinżammu u jiżdiedu l-impjiegi u tiġi 
evitata d-degradazzjoni ambjentali. 
Jenħtieġ li tingħata wkoll attenzjoni 
partikolari lil attivitajiet li jsaħħu l-
innovazzjoni u r-riċerka f'teknoloġiji 
avvanzati u sostenibbli, kif ukoll fl-oqsma 
tad-diġitalizzazzjoni u l-konnettività, 
dment li tali miżuri jgħinu biex jittaffew l-
effetti sekondarji negattivi tat-tranżizzjoni 
lejn ekonomija ċirkolari u newtrali għall-
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klima u jikkontribwixxu għaliha. klima u jikkontribwixxu għaliha. Jenħtieġ 
li l-Kummissjoni tieħu inkunsiderazzjoni 
dawn l-inizjattivi li saru qabel id-dħul fis-
seħħ ta' dan ir-Regolament fl-Istati 
Membri, reġjuni jew muniċipalitajiet u li 
jistgħu jikkomplementaw l-għarfien u l-
għarfien espert għat-tranżizzjoni ġusta 
prevista f'dan ir-Regolament. Fl-istess 
ħin, il-Kummissjoni tista' tikkondivida l-
aħjar prattiċi insegwitu tal-
implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament.

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

Or. en

Emenda 55
Ciarán Cuffe

Proposta għal regolament
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Dan ir-Regolament jidentifika t-tipi 
ta’ investimenti li għalihom in-nefqa tista’ 
tiġi appoġġata mill-JTF. Jeħtieġ li l-
attivitajiet kollha li jirċievu sostenn 
ikollhom segwitu b’rispett sħiħ tal-
prijoritajiet klimatiċi u ambjentali tal-
Unjoni. Jeħtieġ li l-lista ta’ investimenti 
tinkludi dawk li jappoġġaw l-ekonomiji 
lokali u li jkunu sostenibbli fit-tul, filwaqt 
li jitqiesu l-objettivi kollha tal-Patt 
Ekoloġiku. Jeħtieġ li l-proġetti ffinanzjati 
jikkontribwixxu għal tranżizzjoni lejn 
ekonomija li hija newtrali għall-klima u 

(10) Dan ir-Regolament jidentifika t-tipi 
ta' investimenti li għalihom in-nefqa tista' 
tiġi appoġġata mill-JTF. Jenħtieġ li l-
attivitajiet kollha li jirċievu sostenn 
ikollhom segwitu b'rispett sħiħ tal-
prijoritajiet klimatiċi u ambjentali tal-
Unjoni. Jenħtieġ li l-lista ta' investimenti 
tinkludi dawk li jappoġġaw l-ekonomiji 
lokali u li jkunu sostenibbli fit-tul, u tkun 
kompletament konformi mal-objettivi tal-
Patt Ekoloġiku u l-Objettiv tal-Ftehim ta' 
Pariġi dwar il-Klima li tiġi limitata ż-żieda 
fit-temperatura globali għal 1.5 grad C. 
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ċirkolari. Għas-setturi li qed inaqqsu, bħall-
produzzjoni tal-enerġija bbażata fuq il-
faħam, il-linjite, il-pit u x-shale bituminuż 
jew fuq l-attivitajiet ta’ estrazzjoni ta’ 
dawn il-fjuwils fossili solidi, l-appoġġ 
jeħtieġ li jkun marbut mat-tneħħija 
gradwali tal-attività u t-tnaqqis 
korrispondenti fil-livell tal-impjiegi. 
Rigward it-trasformazzjoni tas-setturi 
b’emissjonijiet għoljin ta’ gassijiet serra, 
jeħtieġ li l-appoġġ jippromwovi attivitajiet 
ġodda permezz tal-użu ta’ teknoloġiji 
ġodda, proċessi jew prodotti ġodda, u sal-
2050 iwassal għal tnaqqis sinifikanti fl-
emissjonijiet, f’konformità mal-objettivi 
klimatiċi tal-UE 2030 u n-newtralità 
klimatika13, filwaqt li jinżammu u jiżdiedu 
l-impjiegi u tiġi evitata d-degradazzjoni 
ambjentali. Jeħtieġ li tingħata wkoll 
attenzjoni partikolari lil attivitajiet li jsaħħu 
l-innovazzjoni u r-riċerka f’teknoloġiji 
avvanzati u sostenibbli, kif ukoll fl-oqsma 
tad-diġitalizzazzjoni u l-konnettività, 
dment li tali miżuri jgħinu biex jittaffew l-
effetti sekondarji negattivi tat-tranżizzjoni 
lejn ekonomija ċirkolari u newtrali għall-
klima u jikkontribwixxu għaliha.

Jenħtieġ li l-proġetti ffinanzjati 
jikkontribwixxu għal tranżizzjoni lejn 
ekonomija li hija newtrali għall-klima u 
ċirkolari. Għas-setturi li qed inaqqsu, bħall-
produzzjoni tal-enerġija bbażata fuq il-
faħam, il-linjite, il-pit, il-gass, iż-żejt u x-
shale bituminuż jew fuq l-attivitajiet ta' 
estrazzjoni ta' dawn il-fjuwils fossili solidi, 
l-appoġġ jeħtieġ li jkun marbut mat-
tneħħija gradwali tal-attività u t-tnaqqis 
korrispondenti fil-livell tal-impjiegi. 
Rigward it-trasformazzjoni tas-setturi 
b'emissjonijiet għoljin ta' gassijiet serra, 
jenħtieġ li l-appoġġ jippromwovi 
attivitajiet ġodda permezz tal-użu ta' 
teknoloġiji ġodda, proċessi jew prodotti 
ġodda, filwaqt li jiġi promoss it-tibdil 
modali fit-trasport, u l-aktar tard sal-2050 
iwassal għal tnaqqis sinifikanti fl-
emissjonijiet, f'konformità mal-objettivi 
klimatiċi tal-UE 2030 u n-newtralità 
klimatika13, filwaqt li jinżammu u jiżdiedu 
l-impjiegi u tiġi evitata d-degradazzjoni 
ambjentali. Jenħtieġ li tingħata wkoll 
attenzjoni partikolari lil attivitajiet li jsaħħu 
l-innovazzjoni u r-riċerka f'teknoloġiji 
avvanzati u sostenibbli, kif ukoll fl-oqsma 
tad-diġitalizzazzjoni u l-konnettività, 
dment li tali miżuri jgħinu biex jittaffew l-
effetti sekondarji negattivi tat-tranżizzjoni 
lejn ekonomija ċirkolari u newtrali għall-
klima u jikkontribwixxu għaliha.

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

Or. en
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Emenda 56
Ondřej Kovařík

Proposta għal regolament
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Dan ir-Regolament jidentifika t-tipi 
ta’ investimenti li għalihom in-nefqa tista’ 
tiġi appoġġata mill-JTF. Jeħtieġ li l-
attivitajiet kollha li jirċievu sostenn 
ikollhom segwitu b’rispett sħiħ tal-
prijoritajiet klimatiċi u ambjentali tal-
Unjoni. Jeħtieġ li l-lista ta’ investimenti 
tinkludi dawk li jappoġġaw l-ekonomiji 
lokali u li jkunu sostenibbli fit-tul, filwaqt 
li jitqiesu l-objettivi kollha tal-Patt 
Ekoloġiku. Jeħtieġ li l-proġetti ffinanzjati 
jikkontribwixxu għal tranżizzjoni lejn 
ekonomija li hija newtrali għall-klima u 
ċirkolari. Għas-setturi li qed inaqqsu, bħall-
produzzjoni tal-enerġija bbażata fuq il-
faħam, il-linjite, il-pit u x-shale bituminuż 
jew fuq l-attivitajiet ta’ estrazzjoni ta’ 
dawn il-fjuwils fossili solidi, l-appoġġ 
jeħtieġ li jkun marbut mat-tneħħija 
gradwali tal-attività u t-tnaqqis 
korrispondenti fil-livell tal-impjiegi. 
Rigward it-trasformazzjoni tas-setturi 
b’emissjonijiet għoljin ta’ gassijiet serra, 
jeħtieġ li l-appoġġ jippromwovi attivitajiet 
ġodda permezz tal-użu ta’ teknoloġiji 
ġodda, proċessi jew prodotti ġodda, u sal-
2050 iwassal għal tnaqqis sinifikanti fl-
emissjonijiet, f’konformità mal-objettivi 
klimatiċi tal-UE 2030 u n-newtralità 
klimatika13, filwaqt li jinżammu u jiżdiedu 
l-impjiegi u tiġi evitata d-degradazzjoni 
ambjentali. Jeħtieġ li tingħata wkoll 
attenzjoni partikolari lil attivitajiet li jsaħħu 
l-innovazzjoni u r-riċerka f’teknoloġiji 
avvanzati u sostenibbli, kif ukoll fl-oqsma 
tad-diġitalizzazzjoni u l-konnettività, 
dment li tali miżuri jgħinu biex jittaffew l-
effetti sekondarji negattivi tat-tranżizzjoni 
lejn ekonomija ċirkolari u newtrali għall-
klima u jikkontribwixxu għaliha.

(10) Dan ir-Regolament jidentifika t-tipi 
ta' investimenti li għalihom in-nefqa tista' 
tiġi appoġġata mill-JTF. Jenħtieġ li l-
attivitajiet kollha li jirċievu sostenn 
ikollhom segwitu b'rispett sħiħ tal-
prijoritajiet ta' politika tal-Unjoni fil-
qasam tal-klima u l-ambjent, tal-koeżjoni, 
tal-industrija, tal-mobbiltà u tal-enerġija. 
Jenħtieġ li l-lista ta' investimenti tinkludi 
dawk li jappoġġaw l-ekonomiji lokali u li 
jkunu sostenibbli fit-tul, filwaqt li jitqiesu 
l-objettivi kollha tal-Patt Ekoloġiku. 
Jenħtieġ li l-proġetti ffinanzjati qabel 
kollox jimmitigaw l-impatti neġattivi tat-
tranżizzjoni ambjentali fuq l-ekonomija u 
s-soċjetà u jikkontribwixxu għal 
tranżizzjoni lejn ekonomija li hija newtrali 
għall-klima u ċirkolari. Għas-setturi li qed 
inaqqsu, bħall-produzzjoni tal-enerġija 
bbażata fuq il-faħam, il-linjite, il-pit u x-
shale bituminuż jew fuq l-attivitajiet ta' 
estrazzjoni ta' dawn il-fjuwils fossili solidi, 
l-appoġġ jenħtieġ li jkun marbut mat-
tneħħija gradwali tal-attività u t-tnaqqis 
korrispondenti fil-livell tal-impjiegi. 
Rigward it-trasformazzjoni tas-setturi 
b'emissjonijiet għoljin ta' gassijiet serra, 
jenħtieġ li l-appoġġ jippromwovi 
attivitajiet ġodda permezz tal-użu ta' 
teknoloġiji ġodda, proċessi jew prodotti 
ġodda, u sal-2050 iwassal għal tnaqqis 
sinifikanti fl-emissjonijiet, f'konformità 
mal-objettivi klimatiċi tal-UE 2030 u n-
newtralità klimatika13, filwaqt li jinżammu 
u jiżdiedu l-impjiegi u tiġi evitata d-
degradazzjoni ambjentali. Jenħtieġ li 
tingħata wkoll attenzjoni partikolari lil 
attivitajiet li jsaħħu l-innovazzjoni u r-
riċerka f'teknoloġiji avvanzati u 
sostenibbli, kif ukoll fl-oqsma tad-
diġitalizzazzjoni, il-konnettività u l-
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mobbiltà intelliġenti dment li tali miżuri 
jgħinu biex jittaffew l-effetti sekondarji 
negattivi tat-tranżizzjoni lejn ekonomija 
ċirkolari u newtrali għall-klima u 
jikkontribwixxu għaliha.

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

Or. en

Emenda 57
Tomasz Piotr Poręba, Kosma Złotowski

Proposta għal regolament
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(10) Dan ir-Regolament jidentifika t-tipi 
ta' investimenti li għalihom in-nefqa tista' 
tiġi appoġġata mill-JTF. Jenħtieġ li l-
attivitajiet kollha li jirċievu sostenn 
ikollhom segwitu b'rispett sħiħ tal-
prijoritajiet klimatiċi u ambjentali tal-
Unjoni. Jenħtieġ li l-lista ta' investimenti 
tinkludi dawk li jappoġġaw l-ekonomiji 
lokali u li jkunu sostenibbli fit-tul, filwaqt 
li jitqiesu l-objettivi kollha tal-Patt 
Ekoloġiku. Jenħtieġ li l-proġetti ffinanzjati 
jikkontribwixxu għal tranżizzjoni lejn 
ekonomija li hija newtrali għall-klima u 
ċirkolari. Għas-setturi li qed inaqqsu, bħall-
produzzjoni tal-enerġija bbażata fuq il-
faħam, il-linjite, il-pit u x-shale bituminuż 
jew fuq l-attivitajiet ta' estrazzjoni ta' dawn 
il-fjuwils fossili solidi, l-appoġġ jenħtieġ li 
jkun marbut mat-tneħħija gradwali tal-
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gradwali tal-attività u t-tnaqqis 
korrispondenti fil-livell tal-impjiegi. 
Rigward it-trasformazzjoni tas-setturi 
b’emissjonijiet għoljin ta’ gassijiet serra, 
jeħtieġ li l-appoġġ jippromwovi attivitajiet 
ġodda permezz tal-użu ta’ teknoloġiji 
ġodda, proċessi jew prodotti ġodda, u sal-
2050 iwassal għal tnaqqis sinifikanti fl-
emissjonijiet, f’konformità mal-objettivi 
klimatiċi tal-UE 2030 u n-newtralità 
klimatika13, filwaqt li jinżammu u jiżdiedu 
l-impjiegi u tiġi evitata d-degradazzjoni 
ambjentali. Jeħtieġ li tingħata wkoll 
attenzjoni partikolari lil attivitajiet li jsaħħu 
l-innovazzjoni u r-riċerka f’teknoloġiji 
avvanzati u sostenibbli, kif ukoll fl-oqsma 
tad-diġitalizzazzjoni u l-konnettività, 
dment li tali miżuri jgħinu biex jittaffew l-
effetti sekondarji negattivi tat-tranżizzjoni 
lejn ekonomija ċirkolari u newtrali għall-
klima u jikkontribwixxu għaliha.

attività u t-tnaqqis korrispondenti fil-livell 
tal-impjiegi. Rigward it-trasformazzjoni 
tas-setturi b'emissjonijiet għoljin ta' 
gassijiet serra, jenħtieġ li l-appoġġ 
jippromwovi attivitajiet ġodda permezz tal-
użu ta' teknoloġiji ġodda, proċessi jew 
prodotti ġodda, u sal-2050 iwassal għal 
tnaqqis sinifikanti fl-emissjonijiet, 
f'konformità mal-objettivi klimatiċi tal-UE 
2030 u n-newtralità klimatika13, filwaqt li 
jinżammu u jiżdiedu l-impjiegi u tiġi 
evitata d-degradazzjoni ambjentali. 
Jenħtieġ li tingħata wkoll attenzjoni 
partikolari lil attivitajiet li jsaħħu l-
innovazzjoni u r-riċerka f'teknoloġiji 
avvanzati u sostenibbli, kif ukoll fl-oqsma 
tad-disponibbiltà tat-trasport u l-
accessibbiltà, id-diġitalizzazzjoni u l-
konnettività, dment li tali miżuri jgħinu 
biex jittaffew l-effetti sekondarji negattivi 
tat-tranżizzjoni lejn ekonomija ċirkolari u 
newtrali għall-klima u jikkontribwixxu 
għaliha.

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

Or. en

Emenda 58
Isabel García Muñoz, Petar Vitanov

Proposta għal regolament
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Dan ir-Regolament jidentifika t-tipi (10) Dan ir-Regolament jidentifika t-tipi 
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ta’ investimenti li għalihom in-nefqa tista’ 
tiġi appoġġata mill-JTF. Jeħtieġ li l-
attivitajiet kollha li jirċievu sostenn 
ikollhom segwitu b’rispett sħiħ tal-
prijoritajiet klimatiċi u ambjentali tal-
Unjoni. Jeħtieġ li l-lista ta’ investimenti 
tinkludi dawk li jappoġġaw l-ekonomiji 
lokali u li jkunu sostenibbli fit-tul, filwaqt 
li jitqiesu l-objettivi kollha tal-Patt 
Ekoloġiku. Jeħtieġ li l-proġetti ffinanzjati 
jikkontribwixxu għal tranżizzjoni lejn 
ekonomija li hija newtrali għall-klima u 
ċirkolari. Għas-setturi li qed inaqqsu, bħall-
produzzjoni tal-enerġija bbażata fuq il-
faħam, il-linjite, il-pit u x-shale bituminuż 
jew fuq l-attivitajiet ta’ estrazzjoni ta’ 
dawn il-fjuwils fossili solidi, l-appoġġ 
jeħtieġ li jkun marbut mat-tneħħija 
gradwali tal-attività u t-tnaqqis 
korrispondenti fil-livell tal-impjiegi. 
Rigward it-trasformazzjoni tas-setturi 
b’emissjonijiet għoljin ta’ gassijiet serra, 
jeħtieġ li l-appoġġ jippromwovi attivitajiet 
ġodda permezz tal-użu ta’ teknoloġiji 
ġodda, proċessi jew prodotti ġodda, u sal-
2050 iwassal għal tnaqqis sinifikanti fl-
emissjonijiet, f’konformità mal-objettivi 
klimatiċi tal-UE 2030 u n-newtralità 
klimatika13, filwaqt li jinżammu u jiżdiedu 
l-impjiegi u tiġi evitata d-degradazzjoni 
ambjentali. Jeħtieġ li tingħata wkoll 
attenzjoni partikolari lil attivitajiet li jsaħħu 
l-innovazzjoni u r-riċerka f’teknoloġiji 
avvanzati u sostenibbli, kif ukoll fl-oqsma 
tad-diġitalizzazzjoni u l-konnettività, 
dment li tali miżuri jgħinu biex jittaffew l-
effetti sekondarji negattivi tat-tranżizzjoni 
lejn ekonomija ċirkolari u newtrali għall-
klima u jikkontribwixxu għaliha.

ta' investimenti li għalihom in-nefqa tista' 
tiġi appoġġata mill-JTF. Jenħtieġ li l-
attivitajiet kollha li jirċievu sostenn 
ikollhom segwitu b'rispett sħiħ tal-
prijoritajiet klimatiċi u ambjentali tal-
Unjoni. Jenħtieġ li l-lista ta' investimenti 
tinkludi dawk li jappoġġaw l-ekonomiji 
lokali u li jkunu sostenibbli fit-tul, filwaqt 
li jitqiesu l-objettivi kollha tal-Patt 
Ekoloġiku. Jenħtieġ li l-proġetti ffinanzjati 
jikkontribwixxu għal tranżizzjoni lejn 
ekonomija li hija newtrali għall-klima u 
ċirkolari. Għas-setturi li qed inaqqsu, bħall-
produzzjoni tal-enerġija bbażata fuq il-
faħam, il-linjite, il-pit u x-shale bituminuż 
jew fuq l-attivitajiet ta' estrazzjoni ta' dawn 
il-fjuwils fossili solidi, l-appoġġ jenħtieġ li 
jkun marbut mat-tneħħija gradwali tal-
attività u t-tnaqqis korrispondenti fil-livell 
tal-impjiegi. Rigward it-trasformazzjoni 
tas-setturi b'emissjonijiet għoljin ta' 
gassijiet serra, jenħtieġ li l-appoġġ 
jippromwovi attivitajiet ġodda permezz tal-
użu ta' teknoloġiji ġodda, proċessi jew 
prodotti ġodda, u sal-2050 iwassal għal 
tnaqqis sinifikanti fl-emissjonijiet, 
f'konformità mal-objettivi klimatiċi tal-UE 
2030 u n-newtralità klimatika13, filwaqt li 
jinżammu u jiżdiedu l-impjiegi u tiġi 
evitata d-degradazzjoni ambjentali. 
Jenħtieġ li tingħata wkoll attenzjoni 
partikolari lil attivitajiet li jsaħħu l-
innovazzjoni u r-riċerka f'teknoloġiji 
avvanzati u sostenibbli, kif ukoll fl-oqsma 
tad-diġitalizzazzjoni, il-konnettività u l-
mobbiltà sostenibbli dment li tali miżuri 
jgħinu biex jittaffew l-effetti sekondarji 
negattivi tat-tranżizzjoni lejn ekonomija 
ċirkolari u newtrali għall-klima u 
jikkontribwixxu għaliha.

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

Or. es

Emenda 59
Gheorghe Falcă, Mircea-Gheorghe Hava

Proposta għal regolament
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Dan ir-Regolament jidentifika t-tipi 
ta’ investimenti li għalihom in-nefqa tista’ 
tiġi appoġġata mill-JTF. Jeħtieġ li l-
attivitajiet kollha li jirċievu sostenn 
ikollhom segwitu b’rispett sħiħ tal-
prijoritajiet klimatiċi u ambjentali tal-
Unjoni. Jeħtieġ li l-lista ta’ investimenti 
tinkludi dawk li jappoġġaw l-ekonomiji 
lokali u li jkunu sostenibbli fit-tul, filwaqt 
li jitqiesu l-objettivi kollha tal-Patt 
Ekoloġiku. Jeħtieġ li l-proġetti ffinanzjati 
jikkontribwixxu għal tranżizzjoni lejn 
ekonomija li hija newtrali għall-klima u 
ċirkolari. Għas-setturi li qed inaqqsu, bħall-
produzzjoni tal-enerġija bbażata fuq il-
faħam, il-linjite, il-pit u x-shale bituminuż 
jew fuq l-attivitajiet ta’ estrazzjoni ta’ 
dawn il-fjuwils fossili solidi, l-appoġġ 
jeħtieġ li jkun marbut mat-tneħħija 
gradwali tal-attività u t-tnaqqis 
korrispondenti fil-livell tal-impjiegi. 
Rigward it-trasformazzjoni tas-setturi 
b’emissjonijiet għoljin ta’ gassijiet serra, 
jeħtieġ li l-appoġġ jippromwovi attivitajiet 
ġodda permezz tal-użu ta’ teknoloġiji 
ġodda, proċessi jew prodotti ġodda, u sal-
2050 iwassal għal tnaqqis sinifikanti fl-
emissjonijiet, f’konformità mal-objettivi 
klimatiċi tal-UE 2030 u n-newtralità 
klimatika13, filwaqt li jinżammu u jiżdiedu 
l-impjiegi u tiġi evitata d-degradazzjoni 
ambjentali. Jeħtieġ li tingħata wkoll 
attenzjoni partikolari lil attivitajiet li jsaħħu 

(10) Dan ir-Regolament jidentifika t-tipi 
ta' investimenti li għalihom in-nefqa tista' 
tiġi appoġġata mill-JTF. Jenħtieġ li l-
attivitajiet kollha li jirċievu sostenn 
ikollhom segwitu b'rispett sħiħ tal-
prijoritajiet klimatiċi u ambjentali tal-
Unjoni. Jenħtieġ li l-lista ta' investimenti 
tinkludi dawk li jappoġġaw l-ekonomiji 
lokali u reġjonali u li jkunu sostenibbli fit-
tul, filwaqt li jitqiesu l-objettivi kollha tal-
Patt Ekoloġiku. Jenħtieġ li l-proġetti 
ffinanzjati jikkontribwixxu għal 
tranżizzjoni lejn ekonomija li hija newtrali 
għall-klima u ċirkolari. Għas-setturi li qed 
inaqqsu, bħall-produzzjoni tal-enerġija 
bbażata fuq il-faħam, il-linjite, il-pit u x-
shale bituminuż jew fuq l-attivitajiet ta' 
estrazzjoni ta' dawn il-fjuwils fossili solidi, 
l-appoġġ jenħtieġ li jkun marbut mat-
tneħħija gradwali tal-attività u t-tnaqqis 
korrispondenti fil-livell tal-impjiegi. 
Rigward it-trasformazzjoni tas-setturi 
b'emissjonijiet għoljin ta' gassijiet serra, 
jenħtieġ li l-appoġġ jippromwovi 
attivitajiet ġodda permezz tal-użu ta' 
teknoloġiji ġodda, proċessi jew prodotti 
ġodda, u sal-2050 iwassal għal tnaqqis 
sinifikanti fl-emissjonijiet, f'konformità 
mal-objettivi klimatiċi tal-UE 2030 u n-
newtralità klimatika13, filwaqt li jinżammu 
u jiżdiedu l-impjiegi u tiġi evitata d-
degradazzjoni ambjentali. Jenħtieġ li 
tingħata wkoll attenzjoni partikolari lil 
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l-innovazzjoni u r-riċerka f’teknoloġiji 
avvanzati u sostenibbli, kif ukoll fl-oqsma 
tad-diġitalizzazzjoni u l-konnettività, 
dment li tali miżuri jgħinu biex jittaffew l-
effetti sekondarji negattivi tat-tranżizzjoni 
lejn ekonomija ċirkolari u newtrali għall-
klima u jikkontribwixxu għaliha.

attivitajiet li jsaħħu l-innovazzjoni u r-
riċerka f'teknoloġiji avvanzati u 
sostenibbli, kif ukoll fl-oqsma tad-
diġitalizzazzjoni u l-konnettività, dment li 
tali miżuri jgħinu biex jittaffew l-effetti 
sekondarji negattivi tat-tranżizzjoni lejn 
ekonomija ċirkolari u newtrali għall-klima 
u jikkontribwixxu għaliha.

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

Or. en

Emenda 60
Ondřej Kovařík

Proposta għal regolament
Premessa 10a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10a) Il-JTF jenħtieġ jappoġġa wkoll l-
attivitajiet industrijali li, minkejja li ma 
joħolqux ħafna emissjonijiet ta' gassijiet 
serra, jimmanifatturaw prodotti 
industrijali li huma affettwati mit-
tranżizzjoni lejn in-newtralità klimatika 
tal-UE. F'dan ir-rigward, is-settur 
Ewropew tal-produzzjoni ta' vetturi 
termiċi huwa, u se jkun, wieħed milli se 
jintlaqat l-aktar, għax jopera f'kuntest 
fejn il-kompetizzjoni internazzjonali qed 
tiħrax u l-eżiġenzi ambjentali qed jiżdiedu 
– u jinvolvi kważi 20% tal-emissjonijiet ta' 
CO2 tal-Unjoni. In-newtralità tal-
karbonju ma tistax tinkiseb mingħajr 
appoġġ speċifiku għal dan is-settur, li 
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jirrappreżenta 8,5% tal-impjiegi 
industrijali fl-UE, 7,5% tal-PDG tal-UE u 
madwar 3,5 miljuni impjiegi diretti, li 
jfisser 11,4% tal-impjiegi fil-manufatturat 
fl-UE, u 13,8 miljun impjieg indirett. 
B'mod partikolari, minħabba li dawk li 
jimmanifatturaw il-vetturi, il-fornituri 
tagħhom u s-setturi tal-manutenzjoni u t-
tiswija huma milquta ħafna, il-
JTF jenħtieġ jappoġġa dawn l-oqsma u 
jassisti lill-ħaddiema u lil dawk li qed 
ifittxu x-xogħol fir-rikonverżjoni tagħhom 
għal għarfien aspert aktar modern, 
notevolment fil-qasam ta' industriji 
alternattivi għall-produzzjoni ta' vetturi 
mingħajr emissjonijiet jew b'livell baxx ta' 
emissjonijiet.

Or. en

Emenda 61
Isabel García Muñoz, Petar Vitanov

Proposta għal regolament
Premessa 10a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10a) Il-Fond għal Tranżizzjoni Ġusta 
jenħtieġ li jqis l-isfidi demografiċi li qed 
jaffaċċjaw it-territorji affettwati mit-
tranżizzjoni klimatika, b'mod partikolari 
dawk bi problemi ta' depopulazzjoni. 
Dawn iż-żoni depopolati jew bi ftit nies 
qed jaffaċċjaw sfidi kbar fir-rigward tas-
servizzi bażiċi, il-konnettività u l-
intrastruttura. In-nisġa soċjoekonomika 
ta' dawn iż-żoni depopolati jew bi ftit nies 
li jiddependu ħafna fuq il-fjuwils fossili 
hija, għalhekk, partikolarment 
vulnerabbli għat-tranżizzjoni klimatika.  
F'dan il-kuntest, il-Fond għal 
Tranżizzjoni Ġusta jentħtieġ jappoġġa l-
ħolqien ta' impjiegi f'dawn iż-żoni, biex 
b'hekk jiġu evitati r-rilokazzjoni u t-telf 
tal-popolazzjoni li se tirrizulta fid-
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depopolazzjoni ta' dawn it-territorji.

Or. es

Emenda 62
Ciarán Cuffe

Proposta għal regolament
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(11) Sabiex jiġu protetti gruppi ta' nies 
li huwa l-aktar probabbli li jkunu jeħtieġu 
appoġġ biex jiksbu t-tranżizzjoni 
klimatika, il-JTF jenħtieġ li jkopri t-titjib 
tal-ħiliet u t-taħriġ mill-ġdid tal-ħaddiema 
milquta, b'attenzjoni partikolari lill-
persuni l-aktar vulnerabbli kif definiti fir-
[Regolament ESF+], bil-għan li jgħinhom 
jadattaw għal opportunitajiet ġodda ta' 
impjieg, u li jinkiseb bilanċ bejn il-ġeneri 
fis-setturi kollha, kif ukoll jipprovdi 
politiki attivi tas-suq tax-xogħol u tal-
ħiliet b'mod speċifiku għas-setturi u l-
impjiegi orjentati lejn il-futur, għajnuna lil 
dawk milquta mit-tranżizzjoni u għajnuna 
personalizzata lill-kategoriji kollha ta' 
min ikun qed ifittex impjieg, u li jiġi 
żgurat aċċess ugwali għall-gruppi kollha 
ta' nies mingħajr diskriminazzjoni kif 
ukoll l-inklużjoni attiva tagħhom fis-suq 
tax-xogħol.

Or. en

Emenda 63
Isabel García Muñoz, Petar Vitanov

Proposta għal regolament
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

huma l-aktar vulnerabbli, jenħtieġ li l-JTF 
ikopri wkoll it-titjib tal-ħiliet u t-taħriġ 
mill-ġdid tal-ħaddiema milquta, bil-għan li 
jgħinhom jadattaw għal opportunitajiet 
ġodda ta’ impjieg, kif ukoll jipprovdi 
għajnuna lil dawk li qed ifittxu impjieg fit-
tiftix ta’ opportunitajiet ġodda ta’impjieg 
kif ukoll l-inklużjoni attiva tagħhom fis-
suq tax-xogħol. Bl-istess mod, jenħtieġ li 
tingħata attenzjoni speċjali lir-rati ta' 
qgħad, b'mod partikolari għaż-żagħżagħ, 
fit-territorji affettwati mit-tranżizzjoni.

Or. es

Emenda 64
Petar Vitanov, Vera Tax, Giuseppe Ferrandino, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, 
Maria Grapini, István Ujhelyi

Proposta għal regolament
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(11) Sabiex jiġu protetti ċ-ċittadini li 
huma l-aktar vulnerabbli, jenħtieġ li l-JTF 
ikopri wkoll it-titjib tal-ħiliet u t-taħriġ 
mill-ġdid tal-ħaddiema milquta, u persuni 
li jaħdmu għal rashom li l-attività 
tagħhom ġiet affettwata minħabba bidliet 
strutturali sinifikanti, bil-għan li jgħinhom 
jadattaw għal opportunitajiet ġodda ta' 
impjieg, kif ukoll jipprovdi għajnuna lil 
dawk li qed ifittxu impjieg fit-tiftix ta' 
opportunitajiet ġodda ta'impjieg kif ukoll l-
inklużjoni attiva tagħhom fis-suq tax-
xogħol.

Or. en

Emenda 65
Carles Puigdemont i Casamajó

Proposta għal regolament
Premessa 11
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(11) Sabiex jiġu protetti ċ-ċittadini li 
huma l-aktar vulnerabbli, jenħtieġ li l-JTF 
ikopri wkoll it-titjib tal-ħiliet u t-taħriġ 
mill-ġdid tal-ħaddiema milquta, bil-għan li 
jgħinhom jadattaw għal opportunitajiet 
ġodda ta' impjieg, kif ukoll jipprovdi 
għajnuna lil dawk li qed ifittxu impjieg fit-
tiftix ta' opportunitajiet ġodda ta'impjieg 
kif ukoll l-inklużjoni attiva tagħhom fis-
suq tax-xogħol, filwaqt li jgħinhom fix-
xiri ta' ħiliet professjonali ġodda, anki fil-
qasam tad-diġitalizzazzjoni

Or. en

Emenda 66
Gheorghe Falcă, Mircea-Gheorghe Hava

Proposta għal regolament
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 67
Ciarán Cuffe

Proposta għal regolament
Premessa 11a (ġdida)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11a) L-Istati Membri u l-Kummissjoni 
għandhom jiżguraw li l-implimentazzjoni 
tal-prijoritajiet iffinanzjati mill-JTF 
tikkontribwixxi għall-promozzjoni tal-
ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel 
f'konformità mal-Artikolu 8 TFUE. L-
evalwazzjonijiet urew l-importanza li 
jitqiesu l-objettivi tal-ugwaljanza bejn il-
ġeneri fid-dimensjonijiet kollha u fl-
istadji kollha ta' tħejjija, monitoraġġ, 
implimentazzjoni u evalwazzjoni tal-
programmi operattivi, fi żmien xieraq u 
b'mod konsistenti filwaqt li jiġi żgurat li 
jittieħdu azzjonijiet speċifiċi għall-
promozzjoni tal-ugwaljanza bejn il-ġeneri, 
l-indipendenza ekonomika tan-nisa, it-
titjib tal-edukazzjoni u tal-ħiliet u l-
integrazzjoni mill-ġdid tan-nisa vittmi tal-
vjolenza fis-suq tax-xogħol u fis-soċjetà.

Or. en

Emenda 68
Ciarán Cuffe

Proposta għal regolament
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(12) Sabiex tissaħħaħ id-
diversifikazzjoni tat-territorji li jeħtieġu 
appoġġ addizzjonali biex jiksbu t-
tranżizzjoni, jenħtieġ li l-JTF jipprovdi 
appoġġ għal investimenti produttivi 
b'potenzjal ta' ħolqien tal-impjiegi fl-
SMEs ekoloġiċi u sostenibbli. Investiment 
produttiv jenħtieġ li jkun jinftiehem bħala 
investiment f'kapital fiss jew f'assi 
immaterjali ta' intrapriżi bil-ħsieb li jiġu 
prodotti oġġetti u servizzi u b'hekk 
jikkontribwixxu għall-formazzjoni ta' 
kapital gross u għall-impjiegi ekoloġiċi, 
deċenti u sostenibbli. Għal intrapriżi li 
mhumiex SMEs, jenħtieġ li l-investimenti 
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għadd sinifikanti ta’ impjiegi u ma 
jwasslux għal rilokazzjoni jew jirriżultaw 
minnha. Jeħtieġ li jitħallew isiru 
investimenti f’faċilitajiet industrijali 
eżistenti, inklużi dawk koperti mill-Iskema 
tal-UE għan-Negozjar tal-Emissjonijiet, 
jekk jikkontribwixxu għat-tranżizzjoni lejn 
ekonomija newtrali għall-klima sal-2050 u 
jmorru sew taħt il-parametri referenzjarji 
rilevanti stabbiliti għall-allokazzjoni bla 
ħlas skont id-Direttiva 2003/87/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill14u jekk 
jirriżultaw fil-protezzjoni ta’ għadd 
sinifikanti ta’ impjiegi. Kull investiment 
bħal dan jeħtieġ li jiġi ġġustifikat skont il-
pjan territorjali ta’ tranżizzjoni ġusta 
rilevanti. Sabiex tiġi protetta l-integrità tas-
suq intern u l-politika ta’ koeżjoni, l-
appoġġ lill-impriżi li joperaw jeħtieġ li 
jkun konformi mar-regoli tal-Unjoni dwar 
l-għajnuna mill-Istat kif stipulat fl-Artikoli 
107 u 108 TFUE u, b’mod partikolari, l-
appoġġ għal investimenti produttivi minn 
intrapriżi għajr l-SMEs jeħtieġ li jkunu 
limitati għal intrapriżi li jinsabu f’żoni 
nnominati bħala żoni megħjuna għall-
finijiet tal-Artikolu 107(3)(a) u (c) TFUE.

produttivi jiġu appoġġati biss jekk ikunu 
meħtieġa biex itaffu t-telf ta' impjiegi li 
jirriżulta mit-tranżizzjoni u jekk 
jappoġġaw l-għan komprensiv tal-JTF li 
huwa li jħaffef it-tranżizzjoni lejn 
ekonomija reżiljenti għat-tibdil fil-klima u 
ċirkolari, billi joħolqu jew jappoġġaw l-
adattament ta' għadd sinifikanti ta' 
impjiegi u ma jwasslux għal rilokazzjoni 
jew jirriżultaw minnha. Jenħtieġ li 
jitħallew isiru investimenti f'faċilitajiet 
industrijali eżistenti, inklużi dawk koperti 
mill-Iskema tal-UE għan-Negozjar tal-
Emissjonijiet, dment li jikkontribwixxu 
għat-tranżizzjoni lejn ekonomija newtrali 
għall-klima sal-2050 u jmorru sew taħt il-
parametri referenzjarji rilevanti stabbiliti 
għall-allokazzjoni bla ħlas skont id-
Direttiva 2003/87/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill14 u dment li 
jirriżultaw fil-protezzjoni ta' għadd 
sinifikanti ta' impjiegi deċenti u 
sostenibbli. Kull investiment bħal dan 
jenħtieġ li jiġi ġġustifikat skont il-pjan 
territorjali ta' tranżizzjoni ġusta rilevanti, 
jenħtieġ li jkun sostenibbli u jenħtieġ li 
jkun konsistenti mal-prinċipju "l-
Effiċjenza Enerġetika tiġi l-Ewwel" kif 
ukoll jeskludi kwalunkwe investiment 
f'infrastruttura tal-fjuwils fossili mill-
kamp ta' applikazzjoni tal-JTF. Sabiex 
tiġi protetta l-integrità tas-suq intern u l-
politika ta' koeżjoni, l-appoġġ lill-impriżi li 
joperaw jeħtieġ li jkun konformi mar-regoli 
tal-Unjoni dwar l-għajnuna mill-Istat kif 
stipulat fl-Artikoli 107 u 108 TFUE u, 
b'mod partikolari, l-appoġġ għal 
investimenti produttivi minn intrapriżi 
għajr l-SMEs jeħtieġ li jkunu limitati għal 
intrapriżi li jinsabu f'żoni nnominati bħala 
żoni megħjuna għall-finijiet tal-
Artikolu 107(3)(a) u (c) TFUE.

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

Or. en

Emenda 69
Carles Puigdemont i Casamajó

Proposta għal regolament
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Sabiex tissaħħaħ id-
diversifikazzjoni ekonomika tat-territorji 
milquta mit-tranżizzjoni, jeħtieġ li l-JTF 
jipprovdi appoġġ għal investimenti 
produttivi fl-SMEs. Investiment produttiv 
jeħtieġ li jkun jinftiehem bħala investiment 
f’kapital fiss jew f’assi immaterjali ta’ 
intrapriżi bil-ħsieb li jiġu prodotti oġġetti u 
servizzi u b’hekk jikkontribwixxu għall-
formazzjoni ta’ kapital gross u għall-
impjiegi. Għal intrapriżi li mhumiex SMEs, 
jeħtieġ li l-investimenti produttivi jiġu 
appoġġati biss jekk ikunu meħtieġa biex 
itaffu t-telf ta’ impjiegi li jirriżulta mit-
tranżizzjoni, billi joħolqu jew jipproteġu 
għadd sinifikanti ta’ impjiegi u ma 
jwasslux għal rilokazzjoni jew jirriżultaw 
minnha. Jeħtieġ li jitħallew isiru 
investimenti f’faċilitajiet industrijali 
eżistenti, inklużi dawk koperti mill-Iskema 
tal-UE għan-Negozjar tal-Emissjonijiet, 
jekk jikkontribwixxu għat-tranżizzjoni lejn 
ekonomija newtrali għall-klima sal-2050 u 
jmorru sew taħt il-parametri referenzjarji 
rilevanti stabbiliti għall-allokazzjoni bla 
ħlas skont id-Direttiva 2003/87/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill14u jekk 
jirriżultaw fil-protezzjoni ta’ għadd 
sinifikanti ta’ impjiegi. Kull investiment 
bħal dan jeħtieġ li jiġi ġġustifikat skont il-
pjan territorjali ta’ tranżizzjoni ġusta 
rilevanti. Sabiex tiġi protetta l-integrità tas-
suq intern u l-politika ta’ koeżjoni, l-
appoġġ lill-impriżi li joperaw jeħtieġ li 
jkun konformi mar-regoli tal-Unjoni dwar 

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



PE650.571v02-00 38/121 AM\1207831MT.docx

MT

l-għajnuna mill-Istat kif stipulat fl-Artikoli 
107 u 108 TFUE u, b’mod partikolari, l-
appoġġ għal investimenti produttivi minn 
intrapriżi għajr l-SMEs jeħtieġ li jkunu 
limitati għal intrapriżi li jinsabu f’żoni 
nnominati bħala żoni megħjuna għall-
finijiet tal-Artikolu 107(3)(a) u (c) TFUE.

u l-politika ta' koeżjoni, l-appoġġ lill-
impriżi li joperaw jeħtieġ li jkun konformi 
mar-regoli tal-Unjoni dwar l-għajnuna 
mill-Istat kif stipulat fl-Artikoli 107 u 108 
TFUE u, b'mod partikolari, l-appoġġ għal 
investimenti produttivi minn intrapriżi 
għajr l-SMEs jeħtieġ li jkunu limitati għal 
intrapriżi li jinsabu f'żoni nnominati bħala 
żoni megħjuna għall-finijiet tal-Artikolu 
107(3)(a) u (c) TFUE. Barra minn hekk, 
dawk il-kumpaniji li setgħu ngħataw 
għotjiet minn entitajiet oħra qabel ma 
rċevew finanzjament mill-JTF jenħtieġ li 
jiżvelaw l-informazzjoni dwar l-oriġini u l-
kwantità ta; dawn il-fondi lill-
Kummissjoni.

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

Or. en

Emenda 70
Ondřej Kovařík

Proposta għal regolament
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Sabiex tissaħħaħ id-
diversifikazzjoni ekonomika tat-territorji 
milquta mit-tranżizzjoni, jeħtieġ li l-JTF 
jipprovdi appoġġ għal investimenti 
produttivi fl-SMEs. Investiment produttiv 
jeħtieġ li jkun jinftiehem bħala investiment 
f’kapital fiss jew f’assi immaterjali ta’ 
intrapriżi bil-ħsieb li jiġu prodotti oġġetti u 
servizzi u b’hekk jikkontribwixxu għall-
formazzjoni ta’ kapital gross u għall-
impjiegi. Għal intrapriżi li mhumiex SMEs, 
jeħtieġ li l-investimenti produttivi jiġu 

(12) Sabiex tissaħħaħ id-
diversifikazzjoni ekonomika tat-territorji 
milquta mit-tranżizzjoni, jenħtieġ li l-JTF 
jipprovdi appoġġ għal investimenti 
produttivi fl-SMEs. Investiment produttiv 
jenħtieġ li jkun jinftiehem bħala 
investiment f'kapital fiss jew f'assi 
immaterjali ta' intrapriżi bil-ħsieb li jiġu 
prodotti oġġetti u servizzi u b'hekk 
jikkontribwixxu għall-formazzjoni ta' 
kapital gross u għall-impjiegi. Għal 
intrapriżi li mhumiex SMEs, jenħtieġ li l-
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appoġġati biss jekk ikunu meħtieġa biex 
itaffu t-telf ta’ impjiegi li jirriżulta mit-
tranżizzjoni, billi joħolqu jew jipproteġu 
għadd sinifikanti ta’ impjiegi u ma 
jwasslux għal rilokazzjoni jew jirriżultaw 
minnha. Jeħtieġ li jitħallew isiru 
investimenti f’faċilitajiet industrijali 
eżistenti, inklużi dawk koperti mill-Iskema 
tal-UE għan-Negozjar tal-Emissjonijiet, 
jekk jikkontribwixxu għat-tranżizzjoni 
lejn ekonomija newtrali għall-klima sal-
2050 u jmorru sew taħt il-parametri 
referenzjarji rilevanti stabbiliti għall-
allokazzjoni bla ħlas skont id-Direttiva 
2003/87/KE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill14u jekk jirriżultaw fil-protezzjoni 
ta’ għadd sinifikanti ta’ impjiegi. Kull 
investiment bħal dan jeħtieġ li jiġi 
ġġustifikat skont il-pjan territorjali ta’ 
tranżizzjoni ġusta rilevanti. Sabiex tiġi 
protetta l-integrità tas-suq intern u l-
politika ta’ koeżjoni, l-appoġġ lill-impriżi 
li joperaw jeħtieġ li jkun konformi mar-
regoli tal-Unjoni dwar l-għajnuna mill-Istat 
kif stipulat fl-Artikoli 107 u 108 TFUE u, 
b’mod partikolari, l-appoġġ għal 
investimenti produttivi minn intrapriżi 
għajr l-SMEs jeħtieġ li jkunu limitati għal 
intrapriżi li jinsabu f’żoni nnominati bħala 
żoni megħjuna għall-finijiet tal-Artikolu 
107(3)(a) u (c) TFUE.

investimenti produttivi jiġu appoġġati biss 
jekk ikunu meħtieġa biex itaffu t-telf ta' 
impjiegi li jirriżulta mit-tranżizzjoni, billi 
joħolqu jew jipproteġu għadd sinifikanti ta' 
impjiegi u ma jwasslux għal rilokazzjoni 
jew jirriżultaw minnha. Jeħtieġ li jitħallew 
isiru investimenti f’faċilitajiet industrijali 
eżistenti, inklużi dawk koperti mill-Iskema 
tal-UE għan-Negozjar tal-Emissjonijiet 
jekk jirriżultaw fil-protezzjoni ta’ għadd 
sinifikanti ta’ impjiegi. Kull investiment 
bħal dan jenħtieġ li jiġi ġġustifikat skont il-
pjan territorjali ta' tranżizzjoni ġusta 
rilevanti. Sabiex tiġi protetta l-integrità tas-
suq intern u l-politika ta' koeżjoni, l-
appoġġ lill-impriżi li joperaw jeħtieġ li 
jkun konformi mar-regoli tal-Unjoni dwar 
l-għajnuna mill-Istat kif stipulat fl-Artikoli 
107 u 108 TFUE u, b'mod partikolari, l-
appoġġ għal investimenti produttivi minn 
intrapriżi għajr l-SMEs jeħtieġ li jkunu 
limitati għal intrapriżi li jinsabu f'żoni 
nnominati bħala żoni megħjuna għall-
finijiet tal-Artikolu 107(3)(a) u (c) TFUE.

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

Or. en

Emenda 71
Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Proposta għal regolament
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Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Sabiex tissaħħaħ id-
diversifikazzjoni ekonomika tat-territorji 
milquta mit-tranżizzjoni, jeħtieġ li l-JTF 
jipprovdi appoġġ għal investimenti 
produttivi fl-SMEs. Investiment produttiv 
jeħtieġ li jkun jinftiehem bħala investiment 
f’kapital fiss jew f’assi immaterjali ta’ 
intrapriżi bil-ħsieb li jiġu prodotti oġġetti u 
servizzi u b’hekk jikkontribwixxu għall-
formazzjoni ta’ kapital gross u għall-
impjiegi. Għal intrapriżi li mhumiex SMEs, 
jeħtieġ li l-investimenti produttivi jiġu 
appoġġati biss jekk ikunu meħtieġa biex 
itaffu t-telf ta’ impjiegi li jirriżulta mit-
tranżizzjoni, billi joħolqu jew jipproteġu 
għadd sinifikanti ta’ impjiegi u ma 
jwasslux għal rilokazzjoni jew jirriżultaw 
minnha. Jeħtieġ li jitħallew isiru 
investimenti f’faċilitajiet industrijali 
eżistenti, inklużi dawk koperti mill-Iskema 
tal-UE għan-Negozjar tal-Emissjonijiet, 
jekk jikkontribwixxu għat-tranżizzjoni lejn 
ekonomija newtrali għall-klima sal-2050 u 
jmorru sew taħt il-parametri referenzjarji 
rilevanti stabbiliti għall-allokazzjoni bla 
ħlas skont id-Direttiva 2003/87/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill14u jekk 
jirriżultaw fil-protezzjoni ta’ għadd 
sinifikanti ta’ impjiegi. Kull investiment 
bħal dan jeħtieġ li jiġi ġġustifikat skont il-
pjan territorjali ta’ tranżizzjoni ġusta 
rilevanti. Sabiex tiġi protetta l-integrità tas-
suq intern u l-politika ta’ koeżjoni, l-
appoġġ lill-impriżi li joperaw jeħtieġ li 
jkun konformi mar-regoli tal-Unjoni dwar 
l-għajnuna mill-Istat kif stipulat fl-Artikoli 
107 u 108 TFUE u, b’mod partikolari, l-
appoġġ għal investimenti produttivi minn 
intrapriżi għajr l-SMEs jeħtieġ li jkunu 
limitati għal intrapriżi li jinsabu f’żoni 
nnominati bħala żoni megħjuna għall-
finijiet tal-Artikolu 107(3)(a) u (c) TFUE.

(12) Sabiex tissaħħaħ id-
diversifikazzjoni ekonomika tat-territorji 
milquta mit-tranżizzjoni, jenħtieġ li l-JTF 
jipprovdi appoġġ għal investimenti 
produttivi fl-SMEs. Investiment produttiv 
jenħtieġ li jkun jinftiehem bħala 
investiment f'kapital fiss jew f'assi 
immaterjali ta' intrapriżi bil-ħsieb li jiġu 
prodotti oġġetti u servizzi u b'hekk 
jikkontribwixxu għall-formazzjoni ta' 
kapital gross u għall-impjiegi. Għal 
intrapriżi li mhumiex SMEs, jeħtieġ li l-
investimenti produttivi jiġu appoġġati biss 
jekk ikunu meħtieġa biex itaffu t-telf ta' 
impjiegi li jirriżulta mit-tranżizzjoni, billi 
joħolqu jew jipproteġu għadd sinifikanti ta' 
impjiegi u ma jwasslux għal rilokazzjoni 
jew jirriżultaw minnha. Jeħtieġ li jitħallew 
isiru investimenti f'faċilitajiet industrijali 
eżistenti, inklużi dawk koperti mill-Iskema 
tal-UE għan-Negozjar tal-Emissjonijiet, 
jekk jikkontribwixxu għat-tranżizzjoni lejn 
ekonomija newtrali għall-klima sal-2050 u 
jmorru sew taħt il-parametri referenzjarji 
rilevanti stabbiliti għall-allokazzjoni bla 
ħlas skont id-Direttiva 2003/87/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill14 u jekk 
jirriżultaw fil-protezzjoni ta' għadd 
sinifikanti ta' impjiegi. Kull investiment 
bħal dan jeħtieġ li jiġi ġġustifikat skont il-
pjan territorjali ta' tranżizzjoni ġusta 
rilevanti. Sabiex tiġi protetta l-integrità tas-
suq intern u l-politika ta' koeżjoni, l-
appoġġ għall-impriżi jenħtieġ li 
jikkonforma mar-regoli tal-Unjoni dwar l-
għajnuna mill-Istat kif stabbilit fl-
Artikoli 107 u 108 TFUE, 
b'kunsiderazzjoni partikolari għall-bidliet 
strutturali li jirriżultaw u għall-miżuri 
meħtieġa għal dawn il-bidliet. Dik l-
eċċezzjoni jenħtieġ li tippermetti appoġġ 
għall-iżvilupp ekonomiku ta' żoni fejn il-
livell tal-għajxien huwa eċċessivament 
baxx jew fejn ikun hemm livell serju ta' 
qgħad, kif ukoll tar-reġjuni 
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ultraperiferiċi, fid-dawl tas-sitwazzjoni 
strutturali, ekonomika u soċjali tagħhom.

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

Or. el

Ġustifikazzjoni

F'ċerti żoni tal-Unjoni Ewropea, ir-regoli dwar l-għajnuna mill-Istat jippermettu li jitħallas 
appoġġ lill-impriżi li mhumiex SMEs. Dan jinkludi żoni partikolarment fqar, żoni b'livell 
għoli ta' qgħad u r-reġjuni ultraperiferiċi.

Emenda 72
Gheorghe Falcă, Mircea-Gheorghe Hava

Proposta għal regolament
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(12) Sabiex tissaħħaħ id-
diversifikazzjoni ekonomika tat-territorji 
milquta mit-tranżizzjoni, jenħtieġ li l-JTF 
jipprovdi appoġġ għal investimenti 
produttivi fl-SMEs. Investiment produttiv 
jenħtieġ li jkun jinftiehem bħala appoġġ 
finanzjarju f'kapital fiss jew f'assi 
immaterjali ta' intrapriżi bil-ħsieb li jiġu 
prodotti oġġetti u servizzi u b'hekk 
jikkontribwixxu għall-formazzjoni ta' 
kapital gross u għall-impjiegi. Għal 
intrapriżi li mhumiex SMEs, jenħtieġ li l-
investimenti produttivi jiġu appoġġati biss 
jekk ikunu meħtieġa biex itaffu t-telf ta' 
impjiegi li jirriżulta mit-tranżizzjoni, billi 
joħolqu jew jipproteġu għadd sinifikanti ta' 
impjiegi u ma jwasslux għal rilokazzjoni 
jew jirriżultaw minnha. Jenħtieġ li 
jitħallew isiru investimenti f'faċilitajiet 
industrijali eżistenti, inklużi dawk koperti 
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tal-UE għan-Negozjar tal-Emissjonijiet, 
jekk jikkontribwixxu għat-tranżizzjoni lejn 
ekonomija newtrali għall-klima sal-2050 u 
jmorru sew taħt il-parametri referenzjarji 
rilevanti stabbiliti għall-allokazzjoni bla 
ħlas skont id-Direttiva 2003/87/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill14u jekk 
jirriżultaw fil-protezzjoni ta’ għadd 
sinifikanti ta’ impjiegi. Kull investiment 
bħal dan jeħtieġ li jiġi ġġustifikat skont il-
pjan territorjali ta’ tranżizzjoni ġusta 
rilevanti. Sabiex tiġi protetta l-integrità tas-
suq intern u l-politika ta’ koeżjoni, l-
appoġġ lill-impriżi li joperaw jeħtieġ li 
jkun konformi mar-regoli tal-Unjoni dwar 
l-għajnuna mill-Istat kif stipulat fl-Artikoli 
107 u 108 TFUE u, b’mod partikolari, l-
appoġġ għal investimenti produttivi minn 
intrapriżi għajr l-SMEs jeħtieġ li jkunu 
limitati għal intrapriżi li jinsabu f’żoni 
nnominati bħala żoni megħjuna għall-
finijiet tal-Artikolu 107(3)(a) u (c) TFUE.

mill-Iskema tal-UE għan-Negozjar tal-
Emissjonijiet, jekk jikkontribwixxu għat-
tranżizzjoni lejn ekonomija newtrali għall-
klima sal-2050 u jmorru sew taħt il-
parametri referenzjarji rilevanti stabbiliti 
għall-allokazzjoni bla ħlas skont id-
Direttiva 2003/87/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill14 u jekk jirriżultaw 
fil-protezzjoni ta' għadd sinifikanti ta' 
impjiegi. Kull investiment bħal dan 
jenħtieġ li jiġi ġġustifikat skont il-pjan 
territorjali ta' tranżizzjoni ġusta rilevanti. 
Sabiex tiġi protetta l-integrità tas-suq intern 
u l-politika ta' koeżjoni, l-appoġġ lill-
impriżi li joperaw jeħtieġ li jkun konformi 
mar-regoli tal-Unjoni dwar l-għajnuna 
mill-Istat kif stipulat fl-Artikoli 107 u 108 
TFUE u, b'mod partikolari, l-appoġġ għal 
investimenti minn intrapriżi għajr l-SMEs 
jeħtieġ li jkunu limitati għal intrapriżi li 
jinsabu f'żoni nnominati bħala żoni 
megħjuna għall-finijiet tal-Artikolu 
107(3)(a) u (c) TFUE.

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

Or. en

Emenda 73
Petar Vitanov, Vera Tax, Giuseppe Ferrandino, Rovana Plumb, Maria Grapini

Proposta għal regolament
Premessa 12a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12a) Id-distribuzzjoni konġunta ta' 
fondi jenġtieġ li titwettaq skont il-
prinċipju ta' "reġjuni prijoritarji 
b'intensità kbira tal-karbonju", li jinkludi 
dawk li jiddependu ħafna fuq il-faħam (u 
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l-impjanti tal-faħam) u għandhom PDG 
per capita aktar baxx mill-medju tal-UE.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-fond għandu jagħti prijorità liż-żoni b'intensità kbira ta' karbonju, b'mod partikolari dawk 
li jiddependu fuq il-faħam u għandhom PDG per capita aktar baxx mill-medju tal-UE. L-
għadd tal-impjiegi fl-estrazzjoni tal-faħam, l-użu tal-enerġija u s-setturi b'użu kbir tal-
karbonju għandhom ikunu kriterji ewlenin għall-eliġibbiltà.

Emenda 74
Tomasz Piotr Poręba, Kosma Złotowski

Proposta għal regolament
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 75
Ciarán Cuffe
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Proposta għal regolament
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Jeħtieġ li l-appoġġ tal-JTF ikun 
jiddependi fuq l-implimentazzjoni effettiva 
ta’ proċess ta’ tranżizzjoni f’territorju 
speċifiku sabiex tinkiseb ekonomija 
newtrali għall-klima. F’dan ir-rigward, 
jeħtieġ li l-Istati Membri, f’kooperazzjoni 
mal-partijiet ikkonċernati rilevanti u bl-
appoġġ tal-Kummissjoni, iħejju pjanijiet 
territorjali ta’ tranżizzjoni ġusta, li jagħtu 
dettalji dwar il-proċess ta’ tranżizzjoni, 
b’mod konsistenti mal-Pjanijiet Nazzjonali 
tagħhom dwar l-Enerġija u l-Klima. Għal 
dan il-għan, jeħtieġ li l-Kummissjoni 
tistabbilixxi Pjattaforma ta’ Tranżizzjoni 
Ġusta sabiex tibni fuq il-pjattaforma 
eżistenti għar-reġjuni karboniferi fi 
tranżizzjoni biex tippermetti li jsiru 
skambji bilaterali u multilaterali dwar l-
esperjenza fit-tagħlimiet miksuba u fl-aħjar 
prattiki fis-setturi kollha affettwati.

(14) Jenħtieġ li l-appoġġ tal-JTF ikun 
jiddependi fuq l-implimentazzjoni effettiva 
ta' proċess ta' tranżizzjoni f'territorju 
speċifiku sabiex tinkiseb ekonomija 
newtrali għall-klima. F'dan ir-rigward, 
jeħtieġ li l-Istati Membri, f'kooperazzjoni 
mal-partijiet ikkonċernati rilevanti u bl-
appoġġ tal-Kummissjoni, iħejju pjanijiet 
territorjali ta' tranżizzjoni ġusta, li jagħtu 
dettalji dwar il-proċess ta' tranżizzjoni, 
b'mod konsistenti mal-Pjanijiet Nazzjonali 
tagħhom dwar l-Enerġija u l-Klima. Għal 
dan il-għan, jenħtieġ li l-Kummissjoni 
tistabbilixxi Pjattaforma ta' Tranżizzjoni 
Ġusta sabiex tibni fuq il-pjattaforma 
eżistenti għar-reġjuni karboniferi fi 
tranżizzjoni biex tippermetti li jsiru 
skambji bilaterali u multilaterali dwar l-
esperjenza fit-tagħlimiet miksuba u fl-aħjar 
prattiki fis-setturi kollha affettwati. Il-
kumpaniji li jibbenefikaw mill-appoġġ tal-
JTF jenħtieġ li jippreżentaw pjanijiet ta' 
tranżizzjoni inklużi iżda mhux limitati 
għall-promozzjoni u l-appoġġ attiv tal-
mobbiltà sostenibbli fi ħdan kumpanija.

Or. en

Emenda 76
Maria Grapini

Proposta għal regolament
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Jeħtieġ li l-appoġġ tal-JTF ikun 
jiddependi fuq l-implimentazzjoni effettiva 
ta’ proċess ta’ tranżizzjoni f’territorju 
speċifiku sabiex tinkiseb ekonomija 
newtrali għall-klima. F’dan ir-rigward, 
jeħtieġ li l-Istati Membri, f’kooperazzjoni 

(14) Jenħtieġ li l-appoġġ tal-JTF ikun 
jiddependi fuq l-implimentazzjoni effettiva 
ta' proċess ta' tranżizzjoni f'territorju 
speċifiku sabiex tinkiseb ekonomija 
newtrali għall-klima. F'dan ir-rigward, 
jeħtieġ li l-Istati Membri, f'kooperazzjoni 
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mal-partijiet ikkonċernati rilevanti u bl-
appoġġ tal-Kummissjoni, iħejju pjanijiet 
territorjali ta’ tranżizzjoni ġusta, li jagħtu 
dettalji dwar il-proċess ta’ tranżizzjoni, 
b’mod konsistenti mal-Pjanijiet Nazzjonali 
tagħhom dwar l-Enerġija u l-Klima. Għal 
dan il-għan, jeħtieġ li l-Kummissjoni 
tistabbilixxi Pjattaforma ta’ Tranżizzjoni 
Ġusta sabiex tibni fuq il-pjattaforma 
eżistenti għar-reġjuni karboniferi fi 
tranżizzjoni biex tippermetti li jsiru 
skambji bilaterali u multilaterali dwar l-
esperjenza fit-tagħlimiet miksuba u fl-aħjar 
prattiki fis-setturi kollha affettwati.

mal-partijiet ikkonċernati rilevanti u bl-
appoġġ tal-Kummissjoni, iħejju pjanijiet 
territorjali ta' tranżizzjoni ġusta, li jagħtu 
dettalji dwar il-proċess ta' tranżizzjoni, 
b'mod konsistenti mal-Pjanijiet Nazzjonali 
tagħhom dwar l-Enerġija u l-Klima. Għal 
dan il-għan, jenħtieġ li l-Kummissjoni 
tistabbilixxi Pjattaforma għal Tranżizzjoni 
Ġusta sabiex tibni fuq il-pjattaforma 
eżistenti għar-reġjuni karboniferi fi 
tranżizzjoni biex tippermetti li jsiru 
skambji bilaterali u multilaterali dwar l-
esperjenza fit-tagħlimiet miksuba u fl-aħjar 
prattiki biex jiġu evalwati l-kapaċitajiet ta' 
dawn ir-reġjuni li jwettqu din it-trażizzjoni 
u l-isfidi li din se tippreżenta għalihom.

Or. ro

Emenda 77
Carles Puigdemont i Casamajó

Proposta għal regolament
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Jeħtieġ li l-appoġġ tal-JTF ikun 
jiddependi fuq l-implimentazzjoni effettiva 
ta’ proċess ta’ tranżizzjoni f’territorju 
speċifiku sabiex tinkiseb ekonomija 
newtrali għall-klima. F’dan ir-rigward, 
jeħtieġ li l-Istati Membri, f’kooperazzjoni 
mal-partijiet ikkonċernati rilevanti u bl-
appoġġ tal-Kummissjoni, iħejju pjanijiet 
territorjali ta’ tranżizzjoni ġusta, li jagħtu 
dettalji dwar il-proċess ta’ tranżizzjoni, 
b’mod konsistenti mal-Pjanijiet Nazzjonali 
tagħhom dwar l-Enerġija u l-Klima. Għal 
dan il-għan, jeħtieġ li l-Kummissjoni 
tistabbilixxi Pjattaforma ta’ Tranżizzjoni 
Ġusta sabiex tibni fuq il-pjattaforma 
eżistenti għar-reġjuni karboniferi fi 
tranżizzjoni biex tippermetti li jsiru 
skambji bilaterali u multilaterali dwar l-
esperjenza fit-tagħlimiet miksuba u fl-aħjar 

(14) Jenħtieġ li l-appoġġ tal-JTF ikun 
jiddependi fuq l-implimentazzjoni effettiva 
ta' proċess ta' tranżizzjoni f'territorju 
speċifiku sabiex tinkiseb ekonomija 
newtrali għall-klima. F'dan ir-rigward, 
jeħtieġ li l-Istati Membri, f'kooperazzjoni 
mal-partijiet ikkonċernati rilevanti u bl-
appoġġ tal-Kummissjoni u l-
parteċipazzjoni tal-entitajiet reġjonali jew 
lokali, iħejju pjanijiet territorjali ta' 
tranżizzjoni ġusta, li jagħtu dettalji dwar il-
proċess ta' tranżizzjoni, b'mod konsistenti 
mal-Pjanijiet Nazzjonali tagħhom dwar l-
Enerġija u l-Klima, filwaqt li jittieħdu 
inkunsiderazzjoni l-opinjonijiet tar-
reġjuni tagħhom. Għal dan il-għan, 
jenħtieġ li l-Kummissjoni tistabbilixxi 
Pjattaforma ta' Tranżizzjoni Ġusta sabiex 
tibni fuq il-pjattaforma eżistenti għar-
reġjuni karboniferi fi tranżizzjoni biex 
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prattiki fis-setturi kollha affettwati. tippermetti li jsiru skambji bilaterali u 
multilaterali dwar l-esperjenza fit-
tagħlimiet miksuba u fl-aħjar prattiki fis-
setturi kollha affettwati.

Or. en

Emenda 78
Gheorghe Falcă, Mircea-Gheorghe Hava

Proposta għal regolament
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Jeħtieġ li l-appoġġ tal-JTF ikun 
jiddependi fuq l-implimentazzjoni effettiva 
ta’ proċess ta’ tranżizzjoni f’territorju 
speċifiku sabiex tinkiseb ekonomija 
newtrali għall-klima. F’dan ir-rigward, 
jeħtieġ li l-Istati Membri, f’kooperazzjoni 
mal-partijiet ikkonċernati rilevanti u bl-
appoġġ tal-Kummissjoni, iħejju pjanijiet 
territorjali ta’ tranżizzjoni ġusta, li jagħtu 
dettalji dwar il-proċess ta’ tranżizzjoni, 
b’mod konsistenti mal-Pjanijiet Nazzjonali 
tagħhom dwar l-Enerġija u l-Klima. Għal 
dan il-għan, jeħtieġ li l-Kummissjoni 
tistabbilixxi Pjattaforma ta’ Tranżizzjoni 
Ġusta sabiex tibni fuq il-pjattaforma 
eżistenti għar-reġjuni karboniferi fi 
tranżizzjoni biex tippermetti li jsiru 
skambji bilaterali u multilaterali dwar l-
esperjenza fit-tagħlimiet miksuba u fl-aħjar 
prattiki fis-setturi kollha affettwati.

(14) Jenħtieġ li l-appoġġ tal-JTF ikun 
jiddependi fuq l-implimentazzjoni effettiva 
ta' proċess ta' tranżizzjoni f'territorju 
speċifiku sabiex tinkiseb ekonomija 
newtrali għall-klima. F'dan ir-rigward, 
jenħtieġ li l-Istati Membri, f'kooperazzjoni 
mal-partijiet ikkonċernati rilevanti u bl-
appoġġ tal-Kummissjoni, iħejju pjanijiet 
territorjali ta' tranżizzjoni ġusta, li jagħtu 
dettalji dwar il-proċess ta' tranżizzjoni, 
b'mod konsistenti mal-Pjanijiet Nazzjonali 
tagħhom dwar l-Enerġija u l-Klima. Għal 
dan il-għan, il-Kummissjoni se tistabbilixxi 
Pjattaforma ta' Tranżizzjoni Ġusta sabiex 
tibni fuq il-pjattaforma eżistenti għar-
reġjuni karboniferi fi tranżizzjoni biex 
tippermetti li jsiru skambji bilaterali u 
multilaterali dwar l-esperjenza fit-
tagħlimiet miksuba u fl-aħjar prattiki fis-
setturi kollha affettwati, iżda wkoll biex 
timmonitorja l-proċess ta' tranżizzjoni.

Or. en

Emenda 79
Isabel García Muñoz, Petar Vitanov

Proposta għal regolament
Premessa 15
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Jeħtieġ li l-pjanijiet ta’ tranżizzjoni 
jidentifikaw it-territorji l-aktar milquta 
ħażin, fejn l-appoġġ tal-JTF jeħtieġ li jkun 
ikkonċentrat u jiddeskrivu azzjonijiet 
speċifiċi li jridu jittieħdu biex tinkiseb 
ekonomija newtrali għall-klima, b’mod 
partikolari fir-rigward tal-konverżjoni jew 
l-għeluq ta’ faċilitajiet li jinvolvu l-
produzzjoni ta’ fjuwils fossili jew 
attivitajiet b’emissjonijiet għoljin ta’ 
gassijiet serra. Jeħtieġ li dawn it-territorji 
jiġu ddefiniti b’mod preċiż u jkunu 
jikkorrispondu mar-reġjuni tan-NUTS 
livell 3 jew ikunu partijiet minnha. Jeħtieġ 
li l-pjanijiet jiddeskrivu fid-dettall l-isfidi u 
l-ħtiġijiet ta’ dawn it-territorji u 
jidentifikaw it-tip ta’ operazzjonijiet 
meħtieġa b’mod li jiġi żgurat l-iżvilupp 
koerenti ta’ attivitajiet ekonomiċi reżiljenti 
għat-tibdil fil-klima li jkunu wkoll 
konsistenti mat-tranżizzjoni għan-
newtralità klimatika u mal-objettivi tal-Patt 
Ekoloġiku. Huma biss l-investimenti skont 
il-pjanijiet ta’ tranżizzjoni li jeħtieġ 
jirċievu appoġġ finanzjarju mill-JTF. 
Jeħtieġ li l-pjanijiet territorjali ta’ 
tranżizzji ġusta jkunu parti mill-programmi 
(appoġġati mill-FEŻR, l-FSE+, il-Fond ta’ 
Koeżjoni jew il-JTF) li huma approvati 
mill-Kummissjoni.

(15) Jenħtieġ li l-pjanijiet territorjali ta' 
tranżizzjoni ġusta jidentifikaw it-territorji 
l-aktar milquta ħażin, fejn l-appoġġ tal-JTF 
jenħtieġ li jkun ikkonċentrat u jiddeskrivu 
azzjonijiet speċifiċi li jridu jittieħdu biex 
tinkiseb ekonomija newtrali għall-klima, 
b'mod partikolari fir-rigward tal-
konverżjoni jew l-għeluq ta' faċilitajiet li 
jinvolvu l-produzzjoni ta' fjuwils fossili 
jew attivitajiet b'emissjonijiet għoljin ta' 
gassijiet serra. Jenħtieġ li dawn it-territorji 
jiġu ddefiniti b'mod preċiż u jkunu 
jikkorrispondu mar-reġjuni tan-NUTS 
livell 3 jew ikunu partijiet minnha. 
Jenħtieġ li l-pjanijiet jiddeskrivu fid-dettall 
l-isfidi u l-ħtiġijiet ta’ dawn it-territorji, 
bħal rati ta' qgħad u telf ta' impjiegi, u 
jidentifikaw it-tip ta’ operazzjonijiet 
meħtieġa b’mod li jiġi żgurat l-iżvilupp 
koerenti ta’ attivitajiet ekonomiċi reżiljenti 
għat-tibdil fil-klima li jkunu wkoll 
konsistenti mat-tranżizzjoni għan-
newtralità klimatika u mal-objettivi tal-Patt 
Ekoloġiku, bħad-diżinn ta' pjanijiet ta' 
mobbiltà sostenibbli u aċċessibbli u 
pjanijiet ta' enerġija ekoloġika affordabbli 
għall-abitanti tat-territorji affettwati.  Bl-
istess mod, il-pjanijiet territorjali jenħtieġ 
jirriflettu l-isfidi partikolari li t-
tranżazzjoni għan-newtralità klimatika se 
toħloq għar-reġjuni remoti, insulari u 
żoni ġeografikament żvantaġġjati, u għal 
żoni bi problemi ta' depopolazzjoni.  
Huma biss l-investimenti skont il-pjanijiet 
ta' tranżizzjoni li jenħtieġ jirċievu appoġġ 
finanzjarju mill-JTF. Jenħtieġ li l-pjanijiet 
territorjali ta' tranżizzjoni ġusta jkunu parti 
mill-programmi (appoġġati mill-FEŻR, l-
FSE+, il-Fond ta' Koeżjoni jew il-JTF) li 
huma approvati mill-Kummissjoni.

Or. es

Emenda 80
Elissavet Vozemberg-Vrionidi
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Proposta għal regolament
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Jeħtieġ li l-pjanijiet ta’ tranżizzjoni 
jidentifikaw it-territorji l-aktar milquta 
ħażin, fejn l-appoġġ tal-JTF jeħtieġ li jkun 
ikkonċentrat u jiddeskrivu azzjonijiet 
speċifiċi li jridu jittieħdu biex tinkiseb 
ekonomija newtrali għall-klima, b’mod 
partikolari fir-rigward tal-konverżjoni jew 
l-għeluq ta’ faċilitajiet li jinvolvu l-
produzzjoni ta’ fjuwils fossili jew 
attivitajiet b’emissjonijiet għoljin ta’ 
gassijiet serra. Jeħtieġ li dawn it-territorji 
jiġu ddefiniti b’mod preċiż u jkunu 
jikkorrispondu mar-reġjuni tan-NUTS 
livell 3 jew ikunu partijiet minnha. Jeħtieġ 
li l-pjanijiet jiddeskrivu fid-dettall l-isfidi u 
l-ħtiġijiet ta’ dawn it-territorji u 
jidentifikaw it-tip ta’ operazzjonijiet 
meħtieġa b’mod li jiġi żgurat l-iżvilupp 
koerenti ta’ attivitajiet ekonomiċi reżiljenti 
għat-tibdil fil-klima li jkunu wkoll 
konsistenti mat-tranżizzjoni għan-
newtralità klimatika u mal-objettivi tal-Patt 
Ekoloġiku. Huma biss l-investimenti skont 
il-pjanijiet ta’ tranżizzjoni li jeħtieġ 
jirċievu appoġġ finanzjarju mill-JTF. 
Jeħtieġ li l-pjanijiet territorjali ta’ 
tranżizzji ġusta jkunu parti mill-programmi 
(appoġġati mill-FEŻR, l-FSE+, il-Fond ta’ 
Koeżjoni jew il-JTF) li huma approvati 
mill-Kummissjoni.

(15) Jenħtieġ li l-pjanijiet territorjali ta' 
tranżizzjoni ġusta jidentifikaw it-territorji 
l-aktar milquta ħażin, fejn l-appoġġ tal-JTF 
jenħtieġ li jkun ikkonċentrat u jiddeskrivu 
azzjonijiet speċifiċi li jridu jittieħdu biex 
tinkiseb ekonomija newtrali għall-klima, 
b'mod partikolari fir-rigward tal-
konverżjoni jew l-għeluq ta' faċilitajiet li 
jinvolvu l-produzzjoni ta' fjuwils fossili 
jew attivitajiet b'emissjonijiet għoljin ta' 
gassijiet serra. Dan filwaqt li jinżammu u 
jitwessgħu l-opportunitajiet fiż-żoni 
affettwati, sabiex tiġi evitata l-esklużjoni 
soċjali. Jenħtieġ li dawn it-territorji jiġu 
ddefiniti b'mod preċiż u jkunu 
jikkorrispondu mar-reġjuni tan-NUTS 
livell 3 jew ikunu partijiet minnha. 
Jenħtieġ li l-pjanijiet jiddeskrivu fid-dettall 
l-isfidi u l-ħtiġijiet ta' dawn it-territorji u 
jidentifikaw it-tip ta' operazzjonijiet 
meħtieġa b'mod li jiġi żgurat l-iżvilupp 
koerenti ta' attivitajiet ekonomiċi reżiljenti 
għat-tibdil fil-klima li jkunu wkoll 
konsistenti mat-tranżizzjoni għan-
newtralità klimatika u mal-objettivi tal-Patt 
Ekoloġiku. Huma biss l-investimenti skont 
il-pjanijiet ta' tranżizzjoni li jenħtieġ 
jirċievu appoġġ finanzjarju mill-JTF. 
Jenħtieġ li l-pjanijiet territorjali ta' 
tranżizzjoni ġusta jkunu parti mill-
programmi (appoġġati mill-FEŻR, l-FSE+, 
il-Fond ta' Koeżjoni jew il-JTF) li huma 
approvati mill-Kummissjoni.

Or. el

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti wkoll li jiġi wkoll issottolinjat l-aspett soċjali tal-JTF.

Emenda 81
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Ondřej Kovařík

Proposta għal regolament
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Jeħtieġ li l-pjanijiet ta’ tranżizzjoni 
jidentifikaw it-territorji l-aktar milquta 
ħażin, fejn l-appoġġ tal-JTF jeħtieġ li jkun 
ikkonċentrat u jiddeskrivu azzjonijiet 
speċifiċi li jridu jittieħdu biex tinkiseb 
ekonomija newtrali għall-klima, b’mod 
partikolari fir-rigward tal-konverżjoni jew 
l-għeluq ta’ faċilitajiet li jinvolvu l-
produzzjoni ta’ fjuwils fossili jew 
attivitajiet b’emissjonijiet għoljin ta’ 
gassijiet serra. Jeħtieġ li dawn it-territorji 
jiġu ddefiniti b’mod preċiż u jkunu 
jikkorrispondu mar-reġjuni tan-NUTS 
livell 3 jew ikunu partijiet minnha. Jeħtieġ 
li l-pjanijiet jiddeskrivu fid-dettall l-isfidi u 
l-ħtiġijiet ta’ dawn it-territorji u 
jidentifikaw it-tip ta’ operazzjonijiet 
meħtieġa b’mod li jiġi żgurat l-iżvilupp 
koerenti ta’ attivitajiet ekonomiċi reżiljenti 
għat-tibdil fil-klima li jkunu wkoll 
konsistenti mat-tranżizzjoni għan-
newtralità klimatika u mal-objettivi tal-Patt 
Ekoloġiku. Huma biss l-investimenti skont 
il-pjanijiet ta’ tranżizzjoni li jeħtieġ 
jirċievu appoġġ finanzjarju mill-JTF. 
Jeħtieġ li l-pjanijiet territorjali ta’ 
tranżizzji ġusta jkunu parti mill-programmi 
(appoġġati mill-FEŻR, l-FSE+, il-Fond ta’ 
Koeżjoni jew il-JTF) li huma approvati 
mill-Kummissjoni.

(15) Jenħtieġ li l-pjanijiet ta' 
tranżizzjoni jidentifikaw it-territorji l-aktar 
milquta ħażin, fejn l-appoġġ tal-JTF jeħtieġ 
li jkun ikkonċentrat u jiddeskrivu 
azzjonijiet speċifiċi li jridu jittieħdu biex 
tinkiseb ekonomija newtrali għall-klima 
sal-2050, b'mod partikolari fir-rigward tal-
modernizzazzjoni, il-konverżjoni jew l-
għeluq ta' faċilitajiet li jinvolvu l-
produzzjoni ta' fjuwils fossili, attivitajiet 
b'emissjonijiet għoljin ta' gassijiet serra jew 
attivitajiet li l-prodotti tagħhom huma 
affettwati mit-tranżizzjoni lejn in-
newtralità klimatika tal-UE. Jenħtieġ li 
dawn it-territorji jiġu ddefiniti b'mod preċiż 
u jkunu jikkorrispondu mar-reġjuni tan-
NUTS livell 3 jew ikunu partijiet minnha. 
Jenħtieġ li l-pjanijiet jiddeskrivu fid-dettall 
l-isfidi u l-ħtiġijiet ta' dawn it-territorji u 
jidentifikaw it-tip ta' operazzjonijiet 
meħtieġa b'mod li jiġi żgurat l-iżvilupp 
koerenti ta' attivitajiet ekonomiċi reżiljenti 
għat-tibdil fil-klima li jkunu wkoll 
konsistenti mat-tranżizzjoni għan-
newtralità klimatika u mal-objettivi tal-Patt 
Ekoloġiku. Huma biss l-investimenti skont 
il-pjanijiet ta' tranżizzjoni li jenħtieġ 
jirċievu appoġġ finanzjarju mill-JTF. 
Jenħtieġ li l-pjanijiet territorjali ta' 
tranżizzjoni ġusta jkunu parti mill-
programmi (appoġġati mill-FEŻR, l-FSE+, 
il-Fond ta' Koeżjoni jew il-JTF) li huma 
approvati mill-Kummissjoni.

Or. en

Emenda 82
Carles Puigdemont i Casamajó

Proposta għal regolament
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Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Jeħtieġ li l-pjanijiet ta’ tranżizzjoni 
jidentifikaw it-territorji l-aktar milquta 
ħażin, fejn l-appoġġ tal-JTF jeħtieġ li jkun 
ikkonċentrat u jiddeskrivu azzjonijiet 
speċifiċi li jridu jittieħdu biex tinkiseb 
ekonomija newtrali għall-klima, b’mod 
partikolari fir-rigward tal-konverżjoni jew 
l-għeluq ta’ faċilitajiet li jinvolvu l-
produzzjoni ta’ fjuwils fossili jew 
attivitajiet b’emissjonijiet għoljin ta’ 
gassijiet serra. Jeħtieġ li dawn it-territorji 
jiġu ddefiniti b’mod preċiż u jkunu 
jikkorrispondu mar-reġjuni tan-NUTS 
livell 3 jew ikunu partijiet minnha. Jeħtieġ 
li l-pjanijiet jiddeskrivu fid-dettall l-isfidi u 
l-ħtiġijiet ta’ dawn it-territorji u 
jidentifikaw it-tip ta’ operazzjonijiet 
meħtieġa b’mod li jiġi żgurat l-iżvilupp 
koerenti ta’ attivitajiet ekonomiċi reżiljenti 
għat-tibdil fil-klima li jkunu wkoll 
konsistenti mat-tranżizzjoni għan-
newtralità klimatika u mal-objettivi tal-Patt 
Ekoloġiku. Huma biss l-investimenti skont 
il-pjanijiet ta’ tranżizzjoni li jeħtieġ 
jirċievu appoġġ finanzjarju mill-JTF. 
Jeħtieġ li l-pjanijiet territorjali ta’ 
tranżizzji ġusta jkunu parti mill-programmi 
(appoġġati mill-FEŻR, l-FSE+, il-Fond ta’ 
Koeżjoni jew il-JTF) li huma approvati 
mill-Kummissjoni.

(15) Jenħtieġ li l-pjanijiet territorjali ta' 
tranżizzjoni ġusta jidentifikaw it-territorji 
l-aktar milquta ħażin, fejn l-appoġġ tal-JTF 
jenħtieġ li jkun ikkonċentrat u jiddeskrivu 
azzjonijiet speċifiċi li jridu jittieħdu biex 
tinkiseb ekonomija newtrali għall-klima, 
b'mod partikolari fir-rigward tal-
konverżjoni jew l-għeluq ta' faċilitajiet li 
jinvolvu l-produzzjoni ta' fjuwils fossili 
jew attivitajiet b'emissjonijiet għoljin ta' 
gassijiet serra. Jenħtieġ li dawn it-territorji 
jiġu ddefiniti b'mod preċiż u jkunu 
jikkorrispondu mar-reġjuni tan-NUTS 
livell 3, jew ikun hemm koalizzjonijiet 
bejn tnejn sa sitta minnhom jew ikunu 
partijiet minnha. Jenħtieġ li l-pjanijiet 
jiddeskrivu fid-dettall l-isfidi u l-ħtiġijiet ta' 
dawn it-territorji u jidentifikaw it-tip ta' 
operazzjonijiet meħtieġa b'mod li jiġi 
żgurat l-iżvilupp koerenti ta' attivitajiet 
ekonomiċi reżiljenti għat-tibdil fil-klima li 
jkunu wkoll konsistenti mat-tranżizzjoni 
għan-newtralità klimatika u mal-objettivi 
tal-Patt Ekoloġiku. Huma biss l-
investimenti skont il-pjanijiet ta' 
tranżizzjoni li jenħtieġ jirċievu appoġġ 
finanzjarju mill-JTF. Jenħtieġ li l-pjanijiet 
territorjali ta' tranżizzjoni ġusta jkunu parti 
mill-programmi (appoġġati mill-FEŻR, l-
FSE+, il-Fond ta' Koeżjoni jew il-JTF) li 
huma approvati mill-Kummissjoni.

Or. en

Emenda 83
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposta għal regolament
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Jeħtieġ li l-pjanijiet ta’ tranżizzjoni (15) Jenħtieġ li l-pjanijiet territorjali ta' 
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jidentifikaw it-territorji l-aktar milquta 
ħażin, fejn l-appoġġ tal-JTF jeħtieġ li jkun 
ikkonċentrat u jiddeskrivu azzjonijiet 
speċifiċi li jridu jittieħdu biex tinkiseb 
ekonomija newtrali għall-klima, b’mod 
partikolari fir-rigward tal-konverżjoni jew 
l-għeluq ta’ faċilitajiet li jinvolvu l-
produzzjoni ta’ fjuwils fossili jew 
attivitajiet b’emissjonijiet għoljin ta’ 
gassijiet serra. Jeħtieġ li dawn it-territorji 
jiġu ddefiniti b’mod preċiż u jkunu 
jikkorrispondu mar-reġjuni tan-NUTS 
livell 3 jew ikunu partijiet minnha. Jeħtieġ 
li l-pjanijiet jiddeskrivu fid-dettall l-isfidi u 
l-ħtiġijiet ta’ dawn it-territorji u 
jidentifikaw it-tip ta’ operazzjonijiet 
meħtieġa b’mod li jiġi żgurat l-iżvilupp 
koerenti ta’ attivitajiet ekonomiċi reżiljenti 
għat-tibdil fil-klima li jkunu wkoll 
konsistenti mat-tranżizzjoni għan-
newtralità klimatika u mal-objettivi tal-Patt 
Ekoloġiku. Huma biss l-investimenti skont 
il-pjanijiet ta’ tranżizzjoni li jeħtieġ 
jirċievu appoġġ finanzjarju mill-JTF. 
Jeħtieġ li l-pjanijiet territorjali ta’ 
tranżizzji ġusta jkunu parti mill-programmi 
(appoġġati mill-FEŻR, l-FSE+, il-Fond ta’ 
Koeżjoni jew il-JTF) li huma approvati 
mill-Kummissjoni.

tranżizzjoni ġusta jidentifikaw it-territorji 
l-aktar milquta ħażin, fejn l-appoġġ tal-JTF 
jenħtieġ li jkun ikkonċentrat u jiddeskrivu 
azzjonijiet speċifiċi li jridu jittieħdu biex 
tinkiseb ekonomija newtrali għall-klima, 
b'mod partikolari fir-rigward tal-
konverżjoni jew l-għeluq ta' faċilitajiet li 
jinvolvu l-produzzjoni ta' fjuwils fossili 
solidi jew attivitajiet b'emissjonijiet għoljin 
ta' gassijiet serra. Jenħtieġ li dawn it-
territorji jiġu ddefiniti b'mod preċiż u jkunu 
jikkorrispondu mar-reġjuni tan-NUTS 
livell 3 jew ikunu partijiet minnha. 
Jenħtieġ li l-pjanijiet jiddeskrivu fid-dettall 
l-isfidi u l-ħtiġijiet ta' dawn it-territorji u 
jidentifikaw it-tip ta' operazzjonijiet 
meħtieġa b'mod li jiġi żgurat l-iżvilupp 
koerenti ta' attivitajiet ekonomiċi reżiljenti 
għat-tibdil fil-klima li jkunu wkoll 
konsistenti mat-tranżizzjoni għan-
newtralità klimatika u mal-objettivi tal-Patt 
Ekoloġiku. Huma biss l-investimenti skont 
il-pjanijiet ta' tranżizzjoni li jenħtieġ 
jirċievu appoġġ finanzjarju mill-JTF. 
Jenħtieġ li l-pjanijiet territorjali ta' 
tranżizzjoni ġusta jkunu parti mill-
programmi (appoġġati mill-FEŻR, l-FSE+, 
il-Fond ta' Koeżjoni jew il-JTF) li huma 
approvati mill-Kummissjoni.

Or. en

Emenda 84
Clotilde Armand

Proposta għal regolament
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Jeħtieġ li l-pjanijiet ta’ tranżizzjoni 
jidentifikaw it-territorji l-aktar milquta 
ħażin, fejn l-appoġġ tal-JTF jeħtieġ li jkun 
ikkonċentrat u jiddeskrivu azzjonijiet 
speċifiċi li jridu jittieħdu biex tinkiseb 
ekonomija newtrali għall-klima, b’mod 
partikolari fir-rigward tal-konverżjoni jew 

(15) Jenħtieġ li l-pjanijiet territorjali ta' 
tranżizzjoni ġusta jidentifikaw it-territorji 
l-aktar milquta ħażin, fejn l-appoġġ tal-JTF 
jenħtieġ li jkun ikkonċentrat u jiddeskrivu 
azzjonijiet speċifiċi li jridu jittieħdu biex 
tinkiseb ekonomija newtrali għall-klima, 
b'mod partikolari fir-rigward tal-
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l-għeluq ta’ faċilitajiet li jinvolvu l-
produzzjoni ta’ fjuwils fossili jew 
attivitajiet b’emissjonijiet għoljin ta’ 
gassijiet serra. Jeħtieġ li dawn it-territorji 
jiġu ddefiniti b’mod preċiż u jkunu 
jikkorrispondu mar-reġjuni tan-NUTS 
livell 3 jew ikunu partijiet minnha. Jeħtieġ 
li l-pjanijiet jiddeskrivu fid-dettall l-isfidi u 
l-ħtiġijiet ta’ dawn it-territorji u 
jidentifikaw it-tip ta’ operazzjonijiet 
meħtieġa b’mod li jiġi żgurat l-iżvilupp 
koerenti ta’ attivitajiet ekonomiċi reżiljenti 
għat-tibdil fil-klima li jkunu wkoll 
konsistenti mat-tranżizzjoni għan-
newtralità klimatika u mal-objettivi tal-Patt 
Ekoloġiku. Huma biss l-investimenti skont 
il-pjanijiet ta’ tranżizzjoni li jeħtieġ 
jirċievu appoġġ finanzjarju mill-JTF. 
Jeħtieġ li l-pjanijiet territorjali ta’ 
tranżizzji ġusta jkunu parti mill-programmi 
(appoġġati mill-FEŻR, l-FSE+, il-Fond ta’ 
Koeżjoni jew il-JTF) li huma approvati 
mill-Kummissjoni.

konverżjoni jew l-għeluq progressivi ta' 
faċilitajiet li jinvolvu l-produzzjoni ta' 
fjuwils fossili jew attivitajiet 
b'emissjonijiet għoljin ta' gassijiet serra. 
Jenħtieġ li dawn it-territorji jiġu ddefiniti 
b'mod preċiż u jkunu jikkorrispondu mar-
reġjuni tan-NUTS livell 3 jew ikunu 
partijiet minnha. Jenħtieġ li l-pjanijiet 
jiddeskrivu fid-dettall l-isfidi u l-ħtiġijiet ta' 
dawn it-territorji u jidentifikaw it-tip ta' 
operazzjonijiet meħtieġa b'mod li jiġi 
żgurat l-iżvilupp koerenti ta' attivitajiet 
ekonomiċi reżiljenti għat-tibdil fil-klima li 
jkunu wkoll konsistenti mat-tranżizzjoni 
għan-newtralità klimatika u mal-objettivi 
tal-Patt Ekoloġiku. Huma biss l-
investimenti skont il-pjanijiet ta' 
tranżizzjoni li jenħtieġ jirċievu appoġġ 
finanzjarju mill-JTF. Jenħtieġ li l-pjanijiet 
territorjali ta' tranżizzjoni ġusta jkunu parti 
mill-programmi (appoġġati mill-FEŻR, l-
FSE+, il-Fond ta' Koeżjoni jew il-JTF) li 
huma approvati mill-Kummissjoni.

Or. en

Emenda 85
Petar Vitanov, Vera Tax, Giuseppe Ferrandino, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, 
Maria Grapini

Proposta għal regolament
Premessa 15a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15a) Il-pjanijiet territorjali ta' 
tranżizzjoni ġusta għandhom jitressqu 
mill-iktar fiss iżda mhux aktar tard minn 
sena wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-
Regolament. Dak joħloq sfida ta' 
implimentazzjoni għall-awtoritajiet ta' 
ġestjoni u għall-Istati Membri, peress li l-
adozzjoni ta' dawn il-pjanijiet hija 
meħtieġa biex jiġi rilaxxat il-
finanzjament. Għalhekk, sabiex tittaffa 
din l-isfida, jenħtieġ li l-prefinanzjament 
kondizzjonali għall-assistenza teknika 
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jkun disponibbli qabel l-adozzjoni tal-
pjanijiet.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Insegwitu tal-kriżi tal-coronavirus, ir-reġjuni Ewropej se jkollhom ħafna stress u l-fokus 
tagħhom għandu jkun fuq l-għoti tas-setgħa lill-ħaddiema u l-komunitajiet reġjonali permezz 
tal-politika ta' koeżjoni pjutost milli jużaw dawn il-fondi għal skopijiet oħra. L-irkupru fil-
futur għandu joffri lir-reġjuni opportunità li jiġi żviluppat mudell ġdid ta' prosperità. F'dan l-
istadju, m'hemmx previżjonijiet dwar l-impatt tal-kriżi tal-coronavirus fuq l-ekonomija, iżda 
f'kull każ, nistgħu nassumu li l-ekonomija issa se soffri minn nuqqas fl-output agħar mill-
aħħar kriżijiet finanzjarji.

Ir-reġjuni se jkollhom bżonn ta' ħin għal valutazzjoni bir-reqqa tal-konsegwenzi ekonomiċi 
tal-pandemija u għalhekk se jkollhom bżonn ta' ħin biżżejjed biex jippreżentaw il-pjanijiet 
territorjali ta' tranżizzjoni ġusta tagħhom.

Emenda 86
Tomasz Piotr Poręba, Kosma Złotowski

Proposta għal regolament
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. en

Emenda 87
Tomasz Piotr Poręba, Kosma Złotowski

Proposta għal regolament
Premessa 16a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda
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(16a) Iż-żoni u l-prijoritajiet ta' 
investiment identifikati mill-Kummissjoni 
Ewropea fl-Anness D għar-Rapporti tal-
Pajjiżi tal-2020 jenħtieġ ikunu indikattivi 
u mhux jillimitaw l-Istati Membri fil-
proposti tagħhom ta' żoni eliġibbli għall-
appoġġ JTF.

Or. en

Emenda 88
Clotilde Armand

Proposta għal regolament
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

_________________



AM\1207831MT.docx 55/121 PE650.571v02-00

MT

15 ĠU L 123, 12.5.2016, p.13.

Or. en

Emenda 89
Massimiliano Salini

Proposta għal regolament
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-objettivi ta' dan ir-Regolament għandhom jiġu reveduti sabiex jieħdu inkunsiderazzjoni l-
effetti soċjali u ekonomiċi tal-pandemija tal-COVID-19 fl-aktar reġjuni milquta tal-UE.
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Emenda 90
Ciarán Cuffe

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. Dan ir-Regolament jistabbilixxi l-
Fond għal Tranżizzjoni Ġusta (Just 
Transition Fund) ("JTF") biex jipprovdi 
appoġġ lill-gruppi ta' nies u lit-territorji li 
jeħtieġu appoġġ addizzjonali biex jagħmlu 
t-tranżizzjoni għal ekonomija tal-UE 
bbażata għalkollox fuq sorsi rinnovabbli, 
effiċjenti ħafna fir-rigward tar-riżorsi u 
tal-enerġija, ċirkolari u newtrali għall-
klima sal-2050 u jibdlu l-isfidi 
f'opportunitajiet, b'mod partikolari 
f'termini tal-ħolqien ta' impjiegi ekoloġiċi 
ġodda, deċenti u sostenibbli u tat-titjib tal-
ħiliet u t-taħriġ mill-ġdid tal-ħaddiema, l-
edukazzjoni u t-taħriġ għall-promozzjoni 
ta' mudell ekonomiku ġdid li jipprovdi l-
prosperità u l-benesseri lil kulħadd fid-
dinja.

Or. en

Emenda 91
Ondřej Kovařík

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Emenda 92
Andor Deli

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Huwa jistabbilixxi l-objettiv 
speċifiku tal-JTF, il-kopertura ġeografika u 
r-riżorsi tiegħu, il-kamp ta’ applikazzjoni 
tal-appoġġ tiegħu fir-rigward tal-mira tal-
Investiment għall-impjiegi u t-tkabbir 
imsemmija fil- [punt (a) tal-Artikolu 4(2)] 
tar-Regolament (UE) [RDK ġdid] kif ukoll 
dispożizzjonijiet speċifiċi għall-
ipprogrammar u l-indikaturi meħtieġa 
għall-monitoraġġ.

2. Huwa jistabbilixxi l-objettiv 
speċifiku tal-JTF, il-kopertura ġeografika u 
r-riżorsi tiegħu, il-kamp ta’ applikazzjoni 
tal-appoġġ tiegħu kif ukoll 
dispożizzjonijiet speċifiċi għall-
ipprogrammar u l-indikaturi neċessarji 
għall-monitoraġġ.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-investiment għall-impjiegi u tkabbir huwa diġà appoġġat mill-FEŻR, il-FK u l-FSE+, u s-
sovrapożizzjoni hija evidenti. Il-JTF għandu jiġi stabbilit b'mod indipendenti mill-objettivi 
tal-Politika ta' Koeżjoni u għandu jkun marbut biss mar-RDK sa fejn dan ikun implimentat 
skont ir-regoli ta' implimentazzjoni tar-RDK. 

Emenda 93
Maria Grapini

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

F’konformità mat-tieni subparagrafu tal-
Artikolu [4 (1)] tar-Regolament (UE) 
[RDK ġdid], il-JTF għandu jikkontribwixxi 
għall-objettiv speċifiku uniku li 
“jippermetti lir-reġjuni u n-nies jindirizzaw 
l-impatti soċjali u ekonomiċi tat-
tranżizzjoni lejn ekonomija newtrali għall-
klima”. Il-finanzjament JTF huwa 
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klima”. neċessarju għat-tnaqqis kontinwu tad-
differenzi reġjonali u għall-koeżjoni 
soċjali Ewropea.

Or. ro

Emenda 94
Tomasz Piotr Poręba, Kosma Złotowski

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

F’konformità mat-tieni subparagrafu tal-
Artikolu [4 (1)] tar-Regolament (UE) 
[RDK ġdid], il-JTF għandu jikkontribwixxi 
għall-objettiv speċifiku uniku li jappoġġa 
azzjonijiet immirati lejn tranżizzjoni ekwa 
u ta' suċċess lejn ekonomija newtrali 
għall-klima u li jippermetti lir-reġjuni u n-
nies jindirizzaw l-impatti soċjali u 
ekonomiċi u ambjentali ta' dik it-
tranżizzjoni.

Or. en

Emenda 95
Andor Deli

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Il-JTF għandu jikkontribwixxi għall-
objettiv speċifiku li "r-reġjuni u n-nies 
jitpoġġew f’pożizzjoni li jindirizzaw l-
impatti soċjali, ekonomiċi u ambjentali 
tat-tranżizzjoni lejn ekonomija newtrali 
għall-klima".

Or. en
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Ġustifikazzjoni

L-investiment għall-impjiegi u tkabbir huwa diġà appoġġat mill-FEŻR, il-FK u l-FSE+, u s-
sovrapożizzjoni hija evidenti. Il-JTF għandu jiġi stabbilit b'mod indipendenti mill-objettivi 
tal-Politika ta' Koeżjoni u għandu jkun marbut biss mar-RDK sa fejn dan ikun implimentat 
skont ir-regoli ta' implimentazzjoni tar-RDK. 

Emenda 96
Ondřej Kovařík

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 97
Ciarán Cuffe

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-JTF għandu jappoġġa l-mira tal-
Investiment għall-impjiegi u t-tkabbir fl-
Istati Membri kollha.

1. Il-JTF għandu jappoġġa l-mira tal-
Investiment għall-impjiegi u t-tkabbir fl-
Istati Membri kollha, filwaqt li jirrispetta u 
jappoġġa l-objettivi komprensivi tal-Patt 
Ekoloġiku Ewropew, u b'mod partikolari 
l-objettiv ta' newtralità klimatika għall-
Unjoni kollha kif definit fil-Liġi Ewropea 
dwar il-Klima, sabiex jiġu indirizzati l-
isfidi klimatiċi u ambjentali filwaqt li tiġi 
żgurata tranżizzjoni ġusta li ma tħalli lil 
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ħadd lura.

Or. en

Emenda 98
Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Ir-riżorsi għall-JTF taħt il-mira tal-
Investiment għall-impjiegi u t-tkabbir 
disponibbli għall-impenn baġitarju għall-
perjodu 2021-2027 għandhom ikunu ta' 
EUR 17,88 biljun fil-prezzijiet tal-2018 
("ammont prinċipali"), u m'għandhomx 
jiġu ttrasferiti mill-allokazzjonijiet tal-
Fondi koperti mir-Regolament (UE) .../... 
[RDK ġdid]. L-ammont prinċipali jista' 
jiżdied, skont il-każ, b'riżorsi addizzjonali 
allokati fil-baġit tal-Unjoni, u b'riżorsi oħra 
skont l-att bażiku applikabbli.

Or. el

Ġustifikazzjoni

B'kont meħud tal-fatt li l-JTF kif propost għandu kamp ta' applikazzjoni ferm usa' mill-Fond 
għal Tranżizzjoni Ġusta tal-Enerġija li kien propost preċedentement mill-Parlament, huwa 
meħtieġ baġit ħafna akbar. Madankollu, il-mezzi tal-fondi l-oħra ta' koeżjoni m'għandhomx 
jiġu mhedda.

Emenda 99
Gheorghe Falcă, Mircea-Gheorghe Hava

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

perjodu 2021-2027 għandhom ikunu ta' 
EUR 7,5 biljun fil-prezzijiet tal-2018, li se 
jiżdiedu, skont il-każ, b'riżorsi addizzjonali 
allokati fil-baġit tal-Unjoni, u b'riżorsi oħra 
skont l-att bażiku applikabbli.

Or. en

Emenda 100
Marian-Jean Marinescu

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Ir-riżorsi għall-JTF taħt il-mira tal-
Investiment għall-impjiegi u t-tkabbir 
disponibbli għall-impenn baġitarju għall-
perjodu 2021-2027 għandhom ikunu ta' 
EUR 15 biljun fil-prezzijiet tal-2018, li 
jistgħu jiżdiedu, skont il-każ, b'riżorsi 
addizzjonali allokati fil-baġit tal-Unjoni, u 
b'riżorsi oħra skont l-att bażiku applikabbli.

Or. en

Emenda 101
Gheorghe Falcă, Mircea-Gheorghe Hava

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en
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Emenda 102
Marian-Jean Marinescu

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 103
Marian-Jean Marinescu

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

4. Permezz ta' deroga mill-
Artikolu [21(1)] tar-Regolament (UE) 
[RDK ġdid], ir-riżorsi kollha addizzjonali 
msemmija fil-paragrafu 2, allokati lill-JTF 
fil-baġit tal-Unjoni jew li huma pprovduti 
minn riżorsi oħra ma għandhomx jeħtieġu 
appoġġ kumplimentari mill-FEŻR jew 
mill-FSE+.

Or. en

Emenda 104
Marian-Jean Marinescu

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – parti introduttorja
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 105
Andor Deli

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 106
Massimiliano Salini

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(a) investimenti produttivi f'kumpaniji 
eżistenti, inklużi l-SMEs u negozji ġodda, 
li jwasslu għal diversifikazzjoni u 
rikonverżjoni ekonomiċi;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fost entitajiet eliġibbli għall-finanzjament, limitu massimu żgħir (sa 499 impjegati) għandu 
jiġi inkluż.

Emenda 107
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Gheorghe Falcă, Mircea-Gheorghe Hava

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 108
Gheorghe Falcă, Mircea-Gheorghe Hava

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) investimenti fil-ħolqien ta’ ditti 
ġodda, inkluż permezz ta’ inkubaturi tan-
negozju u servizzi ta’ konsulenza;

(b) investimenti fid-
diversifikazzjoni/espansjoni ta' kumpaniji 
diġà stabbiliti u fil-ħolqien ta’ ditti ġodda, 
inkluż permezz ta’ inkubaturi tan-negozju 
u servizzi ta’ konsulenza;

Or. en

Emenda 109
João Ferreira

Proposta għal regolament
Artikolu 4º – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) investimenti fil-ħolqien ta’ ditti 
ġodda, inkluż permezz ta’ inkubaturi tan-
negozju u servizzi ta’ konsulenza;

(b) investimenti fil-ħolqien ta’ ditti 
ġodda, inkluż permezz ta’ inkubaturi tan-
negozju;

Or. pt
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Emenda 110
Andor Deli

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(c) investimenti f'attivitajiet ta' riċerka 
u innovazzjoni u t-trawwim tat-
trasferiment ta' teknoloġiji avvanzati, 
inklużi t-teknoloġiji tal-IA;

Or. en

Emenda 111
João Ferreira

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(cA) investimenti fil-modernizzazzjoni, 
l-espansjoni u r-razzjonalizzazzjoni tan-
networks u l-vetturi tat-trasport pubbliku, 
li jippromwovu s-servizzi ferrovjarji, modi 
iħfef ta' trasport u l-interoperabilità, 
b'fokus fuq iż-żoni metropolitani u ċ-
ċentri urbani, iżda wkoll it-titjib tal-
konnessjonijiet maż-żoni insulari u rurali;

Or. pt

Emenda 112
João Ferreira

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(cB) investimenti fi proġetti bil-
potenzjal li l-utenti jitħajru ma jużawx 
vetturi provati u jitħajru jagħmlu użu 
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minn servizzi tat-trasport pubbliku, 
pereżempju billi dawn is-servizzi jiġu 
provduti bla ħlas;

Or. pt

Emenda 113
Johan Danielsson

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) investimenti fl-użu ta’ teknoloġija u 
infrastrutturi għal enerġija nadifa u 
affordabbli, fi tnaqqis ta’ emissjonijiet ta’ 
gassijiet serra, fl-effiċjenza enerġetika u fl-
enerġija rinnovabbli;

(d) investimenti fl-użu ta’ teknoloġija u 
infrastrutturi għal enerġija nadifa u 
affordabbli, fi tnaqqis ta’ emissjonijiet ta’ 
gassijiet serra, inklużi investimenti fit-
trasport u l-infrastruttura sostenibbli, 
inter alia billi jiġu promossi l-
elektrifikazzjoni u l-użu tal-bijokarburanti 
sabiex jiġu eliminati b'mod gradwali l-
fjuwils fossili, billi jiġu żgurati l-effiċjenza 
enerġetika u l-użu tal-enerġija rinnovabbli;

Or. en

Emenda 114
Andor Deli

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) investimenti fl-użu ta’ teknoloġija u 
infrastrutturi għal enerġija nadifa u 
affordabbli, fi tnaqqis ta’ emissjonijiet ta’ 
gassijiet serra, fl-effiċjenza enerġetika u fl-
enerġija rinnovabbli;

(d) investimenti fl-użu ta’ teknoloġija u 
infrastrutturi għal enerġija nadifa u 
affordabbli, fi tnaqqis ta’ emissjonijiet ta’ 
gassijiet serra, fl-effiċjenza enerġetika u fl-
enerġija rinnovabbli, inklużi investimenti 
fl-iżvilupp u l-użu ta' mobbiltà b'zero 
emissjonijiet u sewqan awtomatizzat;

Or. en
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Emenda 115
Elissavet Vozemberg-Vrionidi

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) investimenti fl-użu ta’ teknoloġija u 
infrastrutturi għal enerġija nadifa u 
affordabbli, fi tnaqqis ta’ emissjonijiet ta’ 
gassijiet serra, fl-effiċjenza enerġetika u 
fl-enerġija rinnovabbli;

(d) investimenti fl-użu ta' teknoloġija u 
infrastrutturi għal enerġija nadifa u 
affordabbli, fit-tnaqqis ta' emissjonijiet ta' 
gassijiet serra, inkluż fl-użu ta' mezzi tat-
trasport li ma jagħmlux ħsara lill-
ambjent, u fl-effiċjenza enerġetika;

Or. el

Emenda 116
Isabel García Muñoz, Petar Vitanov

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) investimenti fl-użu ta’ teknoloġija u 
infrastrutturi għal enerġija nadifa u 
affordabbli, fi tnaqqis ta’ emissjonijiet ta’ 
gassijiet serra, fl-effiċjenza enerġetika u fl-
enerġija rinnovabbli;

(d) investimenti fl-użu ta' teknoloġija u 
infrastrutturi għal enerġija nadifa u 
affordabbli, fit-tnaqqis ta' emissjonijiet ta' 
gassijiet serra, inkluż l-iżvilupp ta' servizzi 
ta' mobbiltà sostenibbli, fl-effiċjenza 
enerġetika u fl-enerġija rinnovabbli;

Or. es

Emenda 117
Ciarán Cuffe

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) investimenti fl-użu ta’ teknoloġija u 
infrastrutturi għal enerġija nadifa u 

(d) investimenti fl-użu ta' teknoloġija u 
infrastrutturi għal enerġija nadifa u 
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affordabbli, fi tnaqqis ta’ emissjonijiet ta’ 
gassijiet serra, fl-effiċjenza enerġetika u fl-
enerġija rinnovabbli;

affordabbli u mobbiltà sostenibbli, fi 
tnaqqis ta' emissjonijiet ta' gassijiet serra, 
fl-effiċjenza enerġetika u fl-enerġija 
rinnovabbli;

Or. en

Emenda 118
Jörgen Warborn

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) investimenti fl-użu ta’ teknoloġija u 
infrastrutturi għal enerġija nadifa u 
affordabbli, fi tnaqqis ta’ emissjonijiet ta’ 
gassijiet serra, fl-effiċjenza enerġetika u fl-
enerġija rinnovabbli;

(d) investimenti fl-użu ta' teknoloġija u 
infrastrutturi għal enerġija nadifa u 
affordabbli, fi tnaqqis ta' emissjonijiet ta' 
gassijiet serra, fl-effiċjenza enerġetika u fl-
enerġija ħielsa mill-karbonju;

Or. sv

Emenda 119
Clotilde Armand

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) investimenti fil-konverżjoni għall-
produzzjoni ta' gass naturali f'każijiet fejn 
l-iżvilupp territorjali ekonomiku 
jiddependi ħafna fuq il-produzzjoni tal-
fjuwil tal-faħam u fejn l-objettiv ta' 
tkabbir sostenibbli soċjali u ekonomiku 
jeħtieġ tranżizzjoni gradwali lejn setturi 
ta' produzzjoni tal-enerġija li jniġġsu 
inqas;

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Ġustifikazzjoni: Ċerti żoni huma kompletament ipendenti fuq l-industrija tal-faħam, kemm 
f'termini ta' impjiegi u dħul ta' taxxi. F'tali każijiet tranżizzjoni gradwali biss minn faħam lejn 
produzzjoni ta' gass naturali tista' tipprevjeni effetti fixkiela fuq l-iżvilupp lokali;

Emenda 120
Massimiliano Salini

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) investimenti relatati mal-
produzzjoni, l-ipproċessar, id-
distribuzzjoni, il-ħżin jew il-kombustjoni 
ta' gass naturali, dment li dawn iwasslu 
għal tnaqqis sinifikanti fl-emissjonijiet ta' 
gassijiet serra;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fis-settur tal-manifattura, tnaqqis ikbar ta' emissjonijiet ta' gassijiet b'effett ta' serra jista' 
jintlaħaq billi l-fjuwils fossili solidi jiġu sostitwiti b'gass naturali.

Emenda 121
Marian-Jean Marinescu

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) investiment fl-użu ta' teknoloġiji 
biex jissostitwixxu t-teknoloġiji bbażati 
fuq il-fjuwil fossili, ħlief il-gass naturali, 
b'teknoloġiji li jużaw fjuwils alternattivi 
inkluż il-gass naturali.

Or. en
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Emenda 122
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) investimenti fit-tisħin distrettwali u 
l-modernizzazzjoni tiegħu;

Or. en

Emenda 123
Johan Danielsson

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(e) investimenti fid-diġitalizzazzjoni u 
l-konnettività diġitali, inkluż investimenti 
f'infrastruttura broadband, b'mod 
partikolari f'żoni insulari, remoti, u bi ftit 
nies, sabiex jippermettu t-telexogħol u 
jitnaqqsu l-emissjonijiet;

Or. en

Emenda 124
Gheorghe Falcă, Mircea-Gheorghe Hava

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en
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Emenda 125
Ondřej Kovařík

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) investimenti fl-użu ta' teknoloġija 
u infrastrutturi għal enerġija nadifa u 
affordabbli u mobbiltà intelliġenti li 
tikkontribwixxi għal tnaqqis ta' 
emissjonijiet ta' gassijiet serra, u għad-
diversifikazzjoni ta' soluzzjonijiet fir-
rigward tal-mobbiltà;

Or. en

Emenda 126
Tomasz Piotr Poręba, Kosma Złotowski

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) investimenti fid-disponibbiltà u l-
aċċessibbiltà tat-trasport;

Or. en

Emenda 127
Ciarán Cuffe
f'isem il-Grupp Verts/ALE

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

f) investimenti fir-riġenerazzjoni u d-
dekontaminazzjoni ta’ siti, restawr ta’ art u 
proġetti ta’ adattament, inkluż iżda mhux 
biss il-ħolqien ta' ċentri tal-bijodiversità, 
li huma ta' benefiċċju għat-turiżmu 
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sostenibbli. 

Or. en

Emenda 128
Gheorghe Falcă, Mircea-Gheorghe Hava

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

f) investimenti fl-infrastruttura 
ekoloġika, fit-tnaqqis tat-tniġġis, fir-
riġenerazzjoni u d-dekontaminazzjoni ta' 
siti, restawr ta' art u proġetti ta' adattament;

Or. en

Emenda 129
Gheorghe Falcă, Mircea-Gheorghe Hava

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

i) investiment fil-mobbiltà urbana 
multimodali pubblika u sostenibbli;

Or. en

Emenda 130
Clotilde Armand

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

fa) Lnvestimenti fl-infrastruttura tat-
trasport lokali;
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Ġustifikazzjoni: Meta territorju huwa dipendenti b'mod qawwi fuq l-industrija tal-estrazzjoni 
b'livelli għoljin ta' emissjonijiet ta' gassijiet b'effett ta' serra, u fl-istess waqt m'għandux 
ekonomija diversifikata, meta l-istrutturi eżistenti jistgħu jassorbu sehem mill-impatt tat-
trażizzjoni, huwa essenzjali li tiġi żviluppata infrastruttura tat-trasport li tippermetti li tali 
territorju jiġi integrat aħjar fis-suq uniku tal-UE, u permezz ta' dan, jiġi bbilanċjat 
parzjalment l-impatt negattiv tat-tranżizzjoni.

Emenda 131
Gheorghe Falcă, Mircea-Gheorghe Hava

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

g) investimenti fit-titjib tal-ekonomija 
ċirkolari, inkluż permezz ta' skart ta' kull 
tip, prevenzjoni, tnaqqis, effiċjenza fir-
riżorsi, użu mill-ġdid u riċiklaġġ;

Or. en

Emenda 132
Elena Kountoura

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ga) investimenti fit-tisħiħ tat-turiżmu 
sostenibbli, inkluż permezz tal-
konverżjoni tal-użu ta' dawk il-faċilitajiet 
industrijali li se jtemmu l-operat tagħhom, 
f'siti li jissottolinjaw l-istorja industrijali u 
l-wirt kulturali tar-reġjuni fi tranżizzjoni; 

Or. el

Emenda 133
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Marian-Jean Marinescu

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ga) investiment fl-infrastruttura tat-
trasport għall-faċilitazzjoni tal-iżvilupp 
ekonomiku u l-ħolqien tal-impjiegi;

Or. en

Emenda 134
Tomasz Piotr Poręba, Kosma Złotowski

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ga) investimenti li jikkontribwixxu 
għat-tnaqqis tal-emissjonijiet fil-mezzi 
kollha tat-trasport;

Or. en

Emenda 135
Andor Deli, Jörgen Warborn, Gheorghe Falcă, Marian-Jean Marinescu

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ga) id-dekummissjonar jew il-
kostruzzjoni tal-istazzjonijiet tal-enerġija 
nukleari;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-rwol tal-enerġija nukleari, lilhinn mit-teknoloġiji tal-enerġija rinnovabbli, huwa kruċjali 
fid-dekarbonizzazzjoni tas-settur tal-enerġija. 
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Emenda 136
Andor Deli

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

gb) investimenti relatati mal-
produzzjoni, l-ipproċessar, id-
distribuzzjoni, il-ħżin jew il-kombustjoni 
tal-gass naturali bħala enerġija 
tranżizzjonali;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-gass naturali għandu jkollu rwol sinifikanti fit-tranżizzjoni lejn ekonomija newtrali għall-
klima bħala sors tal-enerġija tranżizzjonali. Barra minn hekk, l-infrastruttura użata għat-
trasport, id-distribuzzjoni u l-ħżin tal-gass naturali wara l-eliminazzjoni gradwali tiegħu tista' 
tintuża għad-distribuzzjoni u l-ħżin ta' sorsi oħra tal-enerġija mhux fossili (idroġenu, eċċ.). 

Emenda 137
Tomasz Piotr Poręba, Kosma Złotowski

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

gb) investimenti fil-mobbiltà urbana 
multimodali sostenibbli;

Or. en

Emenda 138
Marian-Jean Marinescu

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda
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gb) investiment fid-dekarbonizzazzjoni 
tat-trasport

Or. en

Emenda 139
Tomasz Piotr Poręba, Kosma Złotowski

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

gc) investiment relatat mal-
produzzjoni, l-ipproċessar, id-
distribuzzjoni, il-ħżin jew il-kombustjoni 
tal-gass naturali;

Or. en

Emenda 140
Tomasz Piotr Poręba, Kosma Złotowski

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

gd) invetsimenti f'miżuri tal-effiċjenza 
fl-użu tal-enerġija u l-enerġija 
rinnovabbli, inklużi investimenti f'kull tip 
ta' tisħin distrettwali

Or. en

Emenda 141
Gheorghe Falcă, Mircea-Gheorghe Hava

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda
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(h) it-titjib tal-ħiliet u t-taħriġ mill-ġdid 
tal-ħaddiema;

h) investimenti fi programmi għat-
titjib tal-ħiliet u t-taħriġ mill-ġdid tal-
ħaddiema;

Or. en

Emenda 142
Petar Vitanov, Vera Tax, Giuseppe Ferrandino, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, 
Maria Grapini, István Ujhelyi

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

h) it-titjib tal-ħiliet u t-taħriġ mill-ġdid 
tal-ħaddiema u ta’ dawk li jaħdmu għal 
rashom;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex jiġu protetti l-iktar ċittadini vulnerabbli, irridu ninkludu lill-persuni li jaħdmu għal 
rashom fl-ambitu tal-appoġġ.  Barra minn hekk, il-forom atipiċi u prekarji tal-impjieg qed 
jinfirxu malajr u qed jiddeterjoraw il-kundizzjonijiet tax-xogħol f'ħafna setturi.

Emenda 143
Gheorghe Falcă, Mircea-Gheorghe Hava

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

i) l-iżvilupp tal-infrastruttura soċjali 
meħtieġa biex jiġu appoġġati l-aċċess 
għas-suq tax-xogħol, l-inklużjoni soċjali u 
t-tixjiħ attiv f'termini ta' saħħa;

Or. en

Emenda 144
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Gheorghe Falcă, Mircea-Gheorghe Hava

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ii) investimenti fl-edukazzjoni u fi 
programmi ta' taħriġ vokazzjonali;

Or. en

Emenda 145
Gheorghe Falcă, Mircea-Gheorghe Hava

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

iii) investimenti fi programmi ta' 
edukazzjoni intraprenditorjali;

Or. en

Emenda 146
Petar Vitanov, Vera Tax, Giuseppe Ferrandino, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, 
Maria Grapini, István Ujhelyi

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(j) l-inklużjoni attiva ta’ min ikun qed 
ifittxu impjieg, inklużż appoġġ f'termini 
ta' introjtu għall-ħaddiema tranżizzjonali 
u allowances ta' mobbiltà għal ħaddiema 
li jeħtieġ li jmorru jgħixu f'post ieħor 
minħabba impjieg ġdid

Or. en
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Ġustifikazzjoni

It-tranżizzjoni se toħloq żieda fl-impjiegi domestiċi, iżda dawn l-impjiegi ġodda jistgħu ikunu 
jinstabu f'reġjuni differenti jew jirrikjedu ħiliet differenti. Huwa kruċjali li jsir investiment 
qawwi fil-kapital uman permezz ta' politiki li se jtejbu l-mobbiltàà tal-ħaddiema sabiex jiġu 
evitati livelli għoljin ta' qgħad f'xi reġjuni li jkunu partikolarment milquta.

Emenda 147
Gheorghe Falcă, Mircea-Gheorghe Hava

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(j) l-inklużjoni attiva u sħiħa ta' min 
ikun qed ifittex impjieg;

Or. en

Emenda 148
Rovana Plumb

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ja) kull attività speċifika oħra, kif 
miftiehem bejn l-awtoritajiet lokali, 
reġjonali u nazzjonali rilevanti għat-
territorju kkonċernat, l-Istat Membru u l-
Kummissjoni Ewropea, li tkun konformi 
mal-istrateġiji ta' żvilupp lokali jew 
reġjonali u tikkontribwixxi għat-
tranżizzjoni lejn ekonomija tal-UE 
newtrali għall-klima sal-2050;

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-titjib tal-ħiliet u t-taħriġ mill-ġdid m'għandhomx ikunu ristretti għall-ħaddiema, iżda 
għandhom jinkludu wkoll taħriġ lil persuni mingħajr impjieg, dawk li jfittxu l-impjieg, eċċ. 
għal impjiegi fl-ekonomija ekoloġika.
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Emenda 149
Clotilde Armand

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ja) miżuri ta' tħejjija kontra l-kriżijiet;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ġustifikazzjoni: It-tifqigħa tal-Coronavirus wriet li l-Istati jeħtieġ strutturi u ħaddiema biex 
ilaħħqu ma' ħiġijiet mhux mistennija. Għalhekk, fejn ikun xieraq, it-tranżizzjoni tista' sseħħ 
favur titjib tar-reżiljenza.

Emenda 150
Clotilde Armand

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ka) assistenza minn esperti fit-tfassil 
ta' pjanijiet għat-tranżizzjoni ġusti u 
dokumenti ta' ipprogrammar rilevanti 
b'appoġġ għall-atturi lokali fl-
implimentazzjonital-JTF;

Or. en

Emenda 151
Maria Grapini

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-iffinanzjar tan-negozji jeħtieġ li jkun 
ġestit b'tali mod biex jiżgura 
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opoortunitajiet indaqs għall-applikanti 
kollha.

Or. ro

Emenda 152
Ciarán Cuffe

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Barra minn hekk, il-JTF jista' jappoġġa, 
f'żoni magħżula bħala żoni megħjuna skont 
l-Artikolu 107(3)(a) u (c) TFUE u 
f'konformità mar-regoli tal-Unjoni dwar 
l-għajnuna mill-Istat kif stabbiliti fl-
Artikoli 107 108 TFUE, investimenti 
produttivi f'intrapriżi li mhumiex SMEs, 
sakemm dawn l-investimenti jkunu ġew 
approvati bħala parti mill-pjan territorjali 
ta' tranżizzjoni ġusta bbażat fuq l-
informazzjoni meħtieġa skont il-punt (h) 
tal-Artikolu 7(2) u li tkun saritilhom 
verifika addizzjonali għal konformità mal-
Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali. 
Dawn l-investimenti għandhom ikunu 
eliġibbli biss meta jkunu meħtieġa għall-
implimentazzjoni tal-pjan territorjali ta' 
tranżizzjoni ġusta, għandhom ikunu 
sostenibbli u ma għandhomx iżidu jew 
iżommu d-dipendenza fuq il-fjuwils 
fossili.

Or. en

Emenda 153
Ciarán Cuffe

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2 – subparagrafu 3

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

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

Or. en

Emenda 154
Petar Vitanov, Vera Tax, Giuseppe Ferrandino, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, 
Maria Grapini, István Ujhelyi

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-attivitajiet appoġġati għandhom 
jissodisfaw il-kriterji li ġejjin:
- Kontribuzzjoni tal-attivitajiet ta' ħolqien 
tal-impjiegi;
- Kontribuzzjoni għat-tnaqqis tal-
emissjonijiet tas-CO2;
- Kontribuzzjoni għas-sikurezza tal-
provvista (peż. jekk ikun meħtieġ li tiġi 
ssostitwita l-enerġija interrotta għall-
elettriku);
- Kontribuzzjoni għall-ekonomija 
ċirkolari, il-kwalitàtal-arja, ir-
riabilitazzjoni tas-siti, it-titjib u t-taħriġ 
mill-ġdid tal-ħaddiema u/jew tal-persuni li 
jaħdmu għal rashom. 

Or. en
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Ġustifikazzjoni

L-attivitajiet appoġġati għandhom b'mod simultanju jgħinu biex wieħed ilaħħaq mal-impatt 
soċjali fuq ir-reġjuni fi tranżizzjoni u jappoġġaw proġetti li joffru opportunitajiet ekonomiċi. 
Dan se jippermetti li l-impatti ekonomiċi u soċjali tat-tranżizzjoni jiġu indirizzati billi 
jinħolqu opportunitajiet ta' impjieg fis-settur tal-enerġija. Il-mekkaniżmu għandu jkun tali li, 
pereżempju, jekk impjant tal-faħam jingħalaq, tiġi żgurata s-sikurezza tal-provvista fir-
reġjun. Dan huwa speċjalment minnu f'reġjuni fejn ġie identifikat li r-riskju għas-sikurezza 
tal-provvista jista' jhedded it-trasformazzjoni ekonomika tagħhom.

Emenda 155
Andor Deli, Jörgen Warborn, Gheorghe Falcă, Marian-Jean Marinescu

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-rwol tal-enerġija nukleari, lilhinn mit-teknoloġiji tal-enerġija rinnovabbli, huwa kruċjali 
fid-dekarbonizzazzjoni tas-settur tal-enerġija, u għalhekk m'għandux jiġi eskluż mill-appoġġ. 

Emenda 156
Ciarán Cuffe

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

a) id-dekummissjonar, il-kostruzzjoni 
jew l-estensjoni tat-tul tal-ħajja tal-
impjanti tal-enerġija nukleari jew 
kwalunkwe forma oħra ta' investiment 
fihom, kif ukoll il-ġestjoni jew il-ħżin ta' 
skart nukleari;

Or. en
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Emenda 157
Ciarán Cuffe

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ba) attivitajiet industrijali li l-prodotti 
aħħarin tagħhom jew l-użu ta' tali 
prodotti huma inkompatibbli mal-objettiv 
tan-newtralitàtal-karbonju 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Bi qbil mal-approċċ tar-rapporteurs kif espress fl-abbozz ta' opinjoni

Emenda 158
Ciarán Cuffe

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt bb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

bb) Ma għandu jingħata ebda 
finanzjament tal-Unjoni għal attivitajiet 
relatati mal-iskedar tal-estrazzjoni tal-
fjuwils fossili jew tal-produzzjoni tal-pit 
ġodda, inkluż il-ftuħ mill-ġdid ta' 
faċilitajiet tal-estrazzjoni dekummissjonati 
temporanjament fir-reġjun NUTS 2 li fih 
jaqa' t-territorju, matul il-perjodu tal-
programm.

Or. en

Emenda 159
Marian-Jean Marinescu

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

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

imħassar

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

Or. en

Emenda 160
Tomasz Piotr Poręba, Kosma Złotowski

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

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

Or. en

Emenda 161
Massimiliano Salini

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

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

imħassar

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kumpaniji m'għandhomx ikunu esklużi a priori mill-ambitu tar-Regolament, speċjalment 
fid-dawl tal-kriżi relatata mal-COVID-19 u r-riċessjoni globali li dan se jġib miegħu.

Emenda 162
Gheorghe Falcă, Mircea-Gheorghe Hava

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

c) impriżi f’diffikultà, kif definiti fl-
Artikolu 2(18) tar-Regolament tal-
Kummissjoni (UE) Nru 651/201416, ħlief 
għal dawk li jistgħu jiksbu appoġġ mill-
JTF għal investimenti ekoloġiċi, 
teknoloġija ġdida u infrastrutturi li 
jistgħu jagħtu kontribut għat-tnaqqis fl-
emissjonijiet tal-gass, l-effiċjenza 
enerġetika u/jew il-produzzjoni tal-
enerġija minn sorsi rinnovabbli;

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

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

Emenda 163
Tomasz Piotr Poręba, Kosma Złotowski

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. en

Emenda 164
Gheorghe Falcă, Mircea-Gheorghe Hava

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

d) investiment marbuta mal-
produzzjoni, l-ipproċessar, id-
distribuzzjoni, il-ħażna jew il-kombustjoni 
tal-fjuwils fossili, bl-eċċezzjoni ta’:
i) is-sostituzzjoni ta' sistemi ta' tisħin 
abbażi tal-faħam b'sistemi ta' tisħin 
abbażi tal-gass u alternattivi tranżizzjonali 
oħrajn għal skopijiet ta' taffija tal-klima;
ii) investiment f'netwerks ta' 
distribuzzjoni u trasport tal-gass naturali 
li jissostitwixxi l-faħam;
iii) investiment marbut ma' vetturi nodfa 
kif definit fir-[riformulazzjoni tad-
Direttiva 2009/33/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill;

Or. en
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Emenda 165
Ciarán Cuffe

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

d) investiment dirett jew indirett 
relatat mal-produzzjoni, l-ipproċessar, id-
distribuzzjoni, il-ħażin jew il-kombustjoni 
tal-fjuwils fossili; jew fjuwils oħrajn li l-
impatt klimatiku nett pożittiv tagħhom ma 
jkunx intwera biżżejjed u b'mod xjentifiku 
fil-waqt tat-talba għal finanzjament.

Or. en

Emenda 166
Marian-Jean Marinescu

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

d) investiment relatat mal-
produzzjoni, l-ipproċessar, id-
distribuzzjoni, il-ħażin jew il-kombustjoni 
tal-fjuwils fossili bl-eċċezzjoni ta' 
investiment relatat mad-distribuzzjoni jew 
il-kombustjoni ta' gass naturali għal 
perjodi tranżizzjonali;

Or. en

Emenda 167
Jörgen Warborn

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

produzzjoni, l-ipproċessar, id-
distribuzzjoni, il-ħażin jew il-kombustjoni 
tal-fjuwils fossili, minbarra jekk 
investiment ikun jista', malajr u b'mod 
ferm probabbli, inaqqas l-emissjonijiet 
tad-dijossidu tal-karbonju mill-attivitajiet;

Or. sv

Emenda 168
Andor Deli

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

d) investiment marbuta mal-
produzzjoni, l-ipproċessar, id-
distribuzzjoni, il-ħażna jew il-kombustjoni 
tal-fjuwils fossili minbarra l-gass naturali;

Or. en

Emenda 169
Clotilde Armand

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 170
Paolo Borchia

Proposta għal regolament
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Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 171
Massimiliano Salini

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fis-settur tal-manifattura, tnaqqis ikbar ta' emissjonijiet ta' gassijiet b'effett ta' serra jista' 
jintlaħaq billi l-fjuwils fossili solidi jiġu sostitwiti b'gass naturali.

Emenda 172
Ciarán Cuffe

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt ea (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ea) proġetti li ma jkunux konsistenti 
mal-kisba tal-għanijiet klimatiċi

Or. en
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Ġustifikazzjoni

bi qbil mal-ftehim parzjali dwar Invest EU 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0433_EN.html article 7.3

Emenda 173
Paolo Borchia

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt ea (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ea) investiment relatat mal-
kombustjoni tal-fjuwil mingħajr sehem fl-
enerġija rinnovabbli

Or. en

Emenda 174
Petar Vitanov, Rovana Plumb, Maria Grapini

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

B'deroga għall-Artikolu 5(d) u wara l-
approvazzjoni mill-Kummissjoni, l-
investimenti relatati mal-produzzjoni, l-
ipproċessar, id-distribuzzjoni, il-ħżin jew 
il-kombustjoni ta' gass naturali 
għandhom jiġu appoġġati mill-JTF taħt 
il-kundizzjonijiet kumulattivi li ġejjin:
- L-investimenti jkunu retroattivi u/jew 
jissostitwixxu infrastruttura eżistenti 
b'iktar intensità ta' karbonju;
- L-infrastruttura appoġġata tkun 
sinerġistika ma' kapaċità ta' produzzjoni 
tal-enerġija rinnovabbli jew kapaċità oħra 
newtrali għall-klima.
Id-deroga għandha tintuża u tingħata biss 
għall-iskopijiet tal-perjodu ta' tranżizzjoni 
sal-2050.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex tiġi żgurata s-sikurezza tal-provvista, neħtieġu iktar investimenti għal tranżizzjoni 
mingħajr xkiel u ġusta mill-karbonju lejn produzzjoni ta' elettriku ekoloġiku. Matul dan il-
perjodu tranżizzjonali, jidher li huwa impossibbli li nistrieħu biss fuq il-produzzjoni ta' 
enerġija rinnovabbli u għalhekk irridu niżguraw li l-gass naturali jikun jista' jintuża biss 
għall-perjodu tranżizzjonali bħala sors ta' enerġija. Sabiex jitnaqqsu l-emissjonijiet fis-settur 
tat-trasport, irridu neqilbu kemm it-trasport tal-bnedmin kif ukoll it-trasport tal-merkanzija 
f'mobbiltàelettronika u fjuwils alternattivi.  Sakemm it-trasport isir iktar dipendenti mill-
produzzjoni tal-elettriku, neħtieġu sikurezza fil-provvista tal-enerġija.

Emenda 175
Carles Puigdemont i Casamajó

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dawk il-kumpaniji li setgħu ngħataw 
finanzjament minn entitajiet oħra qabel 
ma rċevew finanzjament mill-JTF 
għandhom jiżvelaw l-oriġini u l-kwantità 
tal-ewwel finanzjament lill-Kummissjoni.

Or. en

Emenda 176
Ondřej Kovařík

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

forma ta' programm speċifiku wieħed jew 
aktar jew ta' prijorità waħda jew aktar fil-
kuntest ta' programm.

Or. en

Emenda 177
Marian-Jean Marinescu

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 178
Ondřej Kovařík

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 179
Andor Deli

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 180
Marian-Jean Marinescu

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

2. Il-Programm jew prijoritajiet tal-
JTF għandhom jiġu ffinanzjati mir-riżorsi 
tal-JTF li jikkonsistu mill-allokazzjoni 
sħiħa jew parzjali tal-JTF għall-Istati 
Membri u r-riżorsi trasferiti skont l-
Artikolu [21(1)] tar-Regolament (UE) 
[RDK ġdid].
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Emenda 181
Isabel García Muñoz, Petar Vitanov

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. L-Istati Membri għandhom iħejju, 
flimkien mal-awtoritajiet reġjonali, lokali 
jew oħrajn rilevanti tat-territorji 
kkonċernati, pjan territorjali ta' tranżizzjoni 
ġusta wieħed jew aktar li jkopri/u territorju 
milqut wieħed jew aktar li jikkorrispondi/u 
għal-livell 3 tal-klassifika komuni tal-
unitajiet territorjali għall-istatistika (reġjuni 
"NUTS livell 3") kif stabbilit mir-
Regolament (KE) Nru 1059/2003 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill kif 
emendat mir-Regolament tal-Kummissjoni 
(KE) Nru 868/201417 jew partijiet minnu, 
f'konformità mal-mudell stipulat fl-
Anness II. Dawn it-territorji għandhom 
ikunu dawk l-aktar milquta ħażin fuq il-
bażi tal-impatti ekonomiċi u soċjali u l-
koeżjoni territorjali li jirriżultaw mit-
tranżizzjoni, b'mod partikolari fir-rigward 
tat-telf mistenni ta' impjiegi fil-produzzjoni 
u l-użu tal-fjuwil fossili u l-ħtiġijiet ta' 
trasformazzjoni tal-proċessi ta' produzzjoni 
ta' faċilitajiet industrijali bl-ogħla intensità 
ta' gassijiet serra. B'mod simili, il-pjanijiet 
territorjali għandhom iqisu r-rata ta' 
qgħad, partikolarment għaż-żgħażagħ, fit-
territorji milquta, flimkien ma' sfidi 
demografiċi oħra, bħad-depopolazzjoni.

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

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

Emenda 182
Ondřej Kovařík

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

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

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

Or. en
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Emenda 183
Gheorghe Falcă, Mircea-Gheorghe Hava

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

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

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

Or. en
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Emenda 184
Ciarán Cuffe

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

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

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

Or. en

Emenda 185
Carles Puigdemont i Casamajó
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Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

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

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

Or. en

Emenda 186
Andor Deli

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

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

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

Or. en

Emenda 187
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għanhom iħejju, 
flimkien mal-awtoritajiet rilevanti tat-
territorji kkonċernati, pjan territorjali ta’ 

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

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

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

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

Or. en

Emenda 188
Ciarán Cuffe

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

a) deskrizzjoni tal-proċess ta' 
tranżizzjoni fil-livell nazzjonali lejn 
ekonomija newtrali għall-klima sal-2050, 
inkluża data ċara għall-eliminazzjoni 
gradwali tal-fjuwils fossili kollha kif ukoll 
data qabel l-2030 għall-eliminazzjoni 
gradwali tal-faħam, u skeda ta' żmien 
preċiża li tinkludi l-objettivi 2030 għall-
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passi ewlenin ta' tranżizzjoni li jkunu 
konsistenti mal-aktar verżjoni reċenti tal-
Pjan Nazzjonali tal-Enerġija u l-Klima 
("NECP") u l-bżonn li t-trasport jiġi 
dekarbonizzat bis-sħiħ.

Or. en

Emenda 189
Carles Puigdemont i Casamajó

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 190
Marian-Jean Marinescu

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en
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Emenda 191
Rovana Plumb

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

aa) impenn ċar bi qbil mal-objettiv ta' 
kisba ta' newtralità klimatika tal-UE sal-
2050 u ilħiq tal-miri ta' tnaqqis tagħha 
sal-2030;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Pjanijiet territorjali tranżizzjonali ġusti għandhom jiġu approvati biss jekk ikunu jinkludu 
impenn ċar favur l-objettiv ta' kisba ta' newtralitàklimatika tal-UE sal-2050, u ta' lħiq tal-miri 
ta' tnaqqis tagħha sal-2030, kid enfasizzat mill-Kunsill Ewropew fit-12 ta' Diċembru 2019.

Emenda 192
Ondřej Kovařík

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 193
Ciarán Cuffe

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

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

c) valutazzjoni tal-isfidi ta' 
tranżizzjoni ffaċċjati mit-territorji milquta 
l-aktar ħażin, inkluż l-impatt soċjali, fuq is-
suq tax-xogħol, ekonomiku u ambjentali u 
l-kobenefiċċji, b'mod partikolari f'termini 
ta' saħħa u benesseri, tat-tranżizzjoni lejn 
ekonomija bbażata għalkollox fuq sorsi 
rinnovabbli, effiċjenti ħafna fir-rigward 
tar-riżorsi u tal-enerġija, ċirkolari u 
newtrali għall-klima, li tidentifika l-għadd 
potenzjali ta' impjiegi milquta u t-telf ta' 
impjiegi, kif ukoll il-ħolqien potenzjali ta' 
impjiegi, konsegwenzi soċjali oħra, il-
ħtiġijiet u l-objettivi ta' żvilupp li jridu 
jintlaħqu sal-2030 marbuta mat-
tranżizzjoni lejn emissjonijiet żero netti, it-
tranżizzjoni mill-użu tal-fjuwils fossili jew 
l-għeluq ta' attivitajiet b'emissjonijiet 
għoljin ta' gassijiet serra f'dawn it-territorji;

Or. en

Emenda 194
Maria Grapini

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

c) valutazzjoni tal-isfidi ta' 
tranżizzjoni ffaċċjati mit-territorji milquta 
l-aktar ħażin, inkluż l-impatt soċjali, 
ekonomiku u ambjentali tat-tranżizzjoni 
lejn ekonomija newtrali għall-klima, li 
tidentifika l-għadd potenzjali ta' negozji u 
impjiegi milquta u ċ-ċifra tat-telf ta' 
impjiegi, il-ħtiġijiet u l-objettivi ta' żvilupp 
li jridu jinkisbu sal-2030 marbuta mat-
trasformazzjoni jew l-għeluq ta' attivitajiet 
b'emissjonijiet għoljin ta' gassijiet serra, u 
mezzi biex l-impriżi li jingħalqu minħabba 
t-tranżizzjoni jiġu megħjuna jbiddlu l-
profil tagħhom jew jindirizzaw l-
attivitajiet kummerċjali tagħhom mod 
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ieħor f'dawk it-territorji;

Or. ro

Emenda 195
Ondřej Kovařík

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 196
Isabel García Muñoz, Petar Vitanov

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) valutazzjoni tal-isfidi ta’ 
tranżizzjoni ffaċċjati mit-territorji milquta 
l-aktar ħażin, inkluż l-impatt soċjali, 
ekonomiku u ambjentali tat-tranżizzjoni 
lejn ekonomija newtrali għall-klima, li 
tidentifika l-għadd potenzjali ta’ impjiegi 
milquta u t-telf ta’ impjiegi, il-ħtiġijiet u l-
objettivi ta’ żvilupp li jridu jinkisbu sal-

c) valutazzjoni tal-isfidi ta' 
tranżizzjoni ffaċċjati mit-territorji milquta 
l-aktar ħażin, inkluż l-impatt soċjali, 
ekonomiku u ambjentali tat-tranżizzjoni 
lejn ekonomija newtrali għall-klima, tieħu 
kont tar-rati ta' qgħad u li tidentifika l-
għadd potenzjali ta' impjiegi milquta u t-
telf ta' impjiegi, id-densitàtal-popolazzjoni, 
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2030 marbuta mat-trasformazzjoni jew l-
għeluq ta’ attivitajiet b’emissjonijiet 
għoljin ta’ gassijiet serra f’dawn it-
territorji;

il-ħtiġijiet u l-objettivi ta' żvilupp u l-
koeżjoni territorjali, li jridu jinkisbu sal-
2030 marbuta mat-trasformazzjoni jew l-
għeluq ta' attivitajiet b'emissjonijiet għoljin 
ta' gassijiet serra f'dawn it-territorji;

Or. es

Emenda 197
Clotilde Armand

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 198
Marian-Jean Marinescu

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) valutazzjoni tal-isfidi ta’ 
tranżizzjoni ffaċċjati mit-territorji milquta 
l-aktar ħażin, inkluż l-impatt soċjali, 
ekonomiku u ambjentali tat-tranżizzjoni 
lejn ekonomija newtrali għall-klima, li 
tidentifika l-għadd potenzjali ta’ impjiegi 

c) valutazzjoni tal-isfidi ta' 
tranżizzjoni ffaċċjati mit-territorji milquta 
l-aktar ħażin, inkluż l-impatt soċjali, 
ekonomiku u ambjentali tat-tranżizzjoni 
lejn ekonomija newtrali għall-klima sal-
2050, li tidentifika l-għadd potenzjali ta' 
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milquta u t-telf ta’ impjiegi, il-ħtiġijiet u l-
objettivi ta’ żvilupp li jridu jinkisbu sal-
2030 marbuta mat-trasformazzjoni jew l-
għeluq ta’ attivitajiet b’emissjonijiet 
għoljin ta’ gassijiet serra f’dawn it-
territorji;

impjiegi milquta u t-telf ta' impjiegi, il-
ħtiġijiet u l-objettivi ta' żvilupp li jridu 
jinkisbu sal-2030 marbuta mat-
trasformazzjoni jew l-għeluq ta' attivitajiet 
b'emissjonijiet għoljin ta' gassijiet serra 
f'dawn it-territorji;

Or. en

Emenda 199
Isabel García Muñoz, Petar Vitanov

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

d) deskrizzjoni tal-kontribut mistenni 
tal-appoġġ tal-JTF biex jiġu indirizzati l-
impatti soċjali, ekonomiċi u ambjentali tat-
tranżizzjoni lejn ekonomija newtrali għall-
klima, flimkien mad-diżinn ta' pjanijiet ta' 
mobbiltàsostenibbli u ta' enerġija 
ekoloġika li jkunu aċċessibbli u 
affordabbli fl-iktar territorji milquta mit-
tranżizzjoni;

Or. es

Emenda 200
Ciarán Cuffe

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

d) deskrizzjoni tal-kontribut 
mistennija tal-appoġġ tal-JTF biex jiġu 
indirizzati l-isfidi u l-opportunitajiet 
soċjali, tas-suq tax-xogħol, ekonomiċi u 
ambjentali tat-tranżizzjoni lejn ekonomija 
bbażata għalkollox fuq sorsi rinnovabbli, 
effiċjenti ħafna fir-rigward tar-riżorsi u 
tal-enerġija, ċirkolari u newtrali għall-



PE650.571v02-00 108/121 AM\1207831MT.docx

MT

klima b'lista dettaljata ta' azzjonijiet 
ippjanati;

Or. en

Emenda 201
Marian-Jean Marinescu

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

d) deskrizzjoni tal-kontribut mistenni 
tal-appoġġ tal-JTF biex jiġu indirizzati l-
impatti soċjali, ekonomiċi u ambjentali tat-
tranżizzjoni lejn ekonomija newtrali għall-
klima sal-2050;

Or. en

Emenda 202
Ciarán Cuffe

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

e) valutazzjoni tal-konsistenza tiegħu 
ma' strateġiji u pjanijiet nazzjonali, 
reġjonali jew territorjali oħra kif ukoll l-
istrateġiji relatati tal-Unjoni (il-Patt 
Ekoloġiku Ewropew u l-Pilastru Ewropew 
tad-Drittijiet Soċjali) kif ukoll l-Għan ta' 
Żvilupp Sostenibbli tan-Nazzjonijiet Uniti;

Or. en

Emenda 203
Ciarán Cuffe

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ea) lista dettaljata tas-sħab u l-partijiet 
ikkonċernati differenti kkonsultati li 
jirrappreżentaw in-nies li jgħixu fit-
territorju kkonċernat, b'mod partikolari l-
ħaddiema, tar-reġjun ikkonċernat;

Or. en

Emenda 204
Gheorghe Falcă, Mircea-Gheorghe Hava

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2 – punt h

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(h) fejn jingħata appoġġ lil 
investimenti produttivi lil intrapriżi li 
mhumiex SMEs, lista eżawrjenti ta’ dawn 
l-operazzjonijiet u intrapriżi u 
ġustifikazzjoni tan-neċessità ta’ tali appoġġ 
permezz ta’ analiżi tal-lakuni li turi li t-telf 
mistenni ta’ impjiegi jaqbeż l-għadd 
mistenni ta’ impjiegi maħluqa fin-nuqqas 
tal-investiment;

h) fejn jingħata appoġġ lil 
investimenti lil intrapriżi li mhumiex 
SMEs, lista eżawrjenti ta' dawn l-
operazzjonijiet u intrapriżi u 
ġustifikazzjoni tan-neċessità ta' tali appoġġ 
permezz ta' analiżi tal-lakuni li turi li t-telf 
mistenni ta' impjiegi jaqbeż l-għadd 
mistenni ta' impjiegi maħluqa fin-nuqqas 
tal-investiment;

Or. en

Emenda 205
Marian-Jean Marinescu

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2 – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) fejn jingħata appoġġ lill-
investimenti biex jinkiseb it-tnaqqis tal-
emissjonijiet tal-gassijiet serra mill-
attivitajiet elenkati fl-Anness I għad-
Direttiva 2003/87/KE, lista eżawrjenti ta’ 

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

operazzjonijiet li għandhom jiġu appoġġati 
u ġustifikazzjoni li dawn jikkontribwixxu 
għal tranżizzjoni lejn ekonomija newtrali 
għall-klima sal-2050 u jwasslu għal tnaqqis 
sostanzjali fl-emissjonijiet ta’ gassijiet 
serra li jmorru ħafna taħt l-parametri 
referenzjarji rilevanti stabbiliti għall-
allokazzjoni bla ħlas skont id-Direttiva 
2003/87/KE u sakemm ikunu meħtieġa 
għall-protezzjoni ta’ għadd sinifikanti ta’ 
impjiegi;

Or. en

Emenda 206
Marian-Jean Marinescu

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ia) meta jingħata appoġġ lil 
investiment fl-infrastruttura tat-trasport, 
lista ta' dawn l-operazzjonijiet u l-
evalwazzjoni tal-impatt li juri l-livell ta' 
investiment li ġie attirat u l-ħolqien 
mistenni ta' impjiegi bħala effett tal-
infrastruttura mibnija;

Or. en

Emenda 207
Marian-Jean Marinescu

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ib) meta jingħata appoġġ biex, għall-
perjodu tranżizzjonali, jiġu implimentati 
teknoloġiji għall-produzzjoni ta' inqas 
emissjonijiet ta' gassijiet b'effett ta' serra, 
analiżi li turi l-benefiċċju ġġenerat mill-
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impjiegi li nżammu, meta mqabbla mat-
tnaqqis ta' emissjonijiet.

Or. en

Emenda 208
Gheorghe Falcă, Mircea-Gheorghe Hava

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2 – punt j

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(j) is-sinerġiji u l-komplementarjetajiet 
ma’ programmi u pilastri oħra tal-Unjoni 
tal-Mekkaniżmu għal Tranżizzjoni Ġusta 
biex jiġu indirizzati l-ħtiġijiet identifikati 
tal-iżvilupp.

(j) is-sinerġiji u l-komplementarjetajiet 
ma’ programmi u pilastri oħra tal-Unjoni 
tal-Mekkaniżmu għal Tranżizzjoni Ġusta 
biex jiġu indirizzati l-ħtiġijiet identifikati 
tal-investiment.

Or. en

Emenda 209
Gheorghe Falcă, Mircea-Gheorghe Hava

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

i) skeda ta' żmien komprensiva ta' 
implimentazzjoni għall-azzjonijiet 
konkreti previsti mill-pjan.

Or. en

Emenda 210
Clotilde Armand

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 3

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

3. It-tħejjija u l-implimentazzjoni ta’ 
pjanijiet territorjali ta’ tranżizzjoni ġusta 
għandhom jinvolvu lill-imsieħba rilevanti 
f’konformità mal-Artikolu [6] tar-
Regolament (UE) [RDK ġdid]. Għandha 
tingħata attenzjomi xierqa lill-
konsultazzjonijiet tal-komunitàlokali tat-
territorju milqut, bi pjan territorjali għal 
tranżizzjoni ġusta li jindika b'mod ċar il-
modalitajiet u r-riżultati ta' tali 
konsultazzjonijiet, kif ukoll sa liema punt 
dawn ir-riżultati huma inklużi fil-pjan.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ġustifikazzjoni: Sabiex jiġu garantiti l-prinċipji tal-prossimità u tal-iżvilupp immexxi mill-
komunità, huwa essenzjali li jiġu involuti l-abitanti fil-konsultazzjoni, peress li din il-
komunitàhija kemm milquta ħażin mit-tranżizzjoni kif ukoll suppost se tibbenefika mir-riżultat 
tat-tranżizzjoni.

Emenda 211
Ondřej Kovařík

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 4 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 212
Andor Deli
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Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 4 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali m''għandux saħħa legalment vinkolanti għall-Istati 
Membri.

Emenda 213
Ciarán Cuffe

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-pjanijiet territorjali ta' tranżizzjoni 
ġusta għandhom jeskludu kwalunkwe 
investiment pubbliku fl-infrastruttura tal-
fjuwils fossili u għandhom joffru 
opportunità biex jissaħħu aktar l-
ekonomiji lokali u r-rotot ekonomiċi 
qosra.

Or. en

Emenda 214
Carles Puigdemont i Casamajó

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda
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Il-pjanijiet territorjali ta' tranżizzjoni 
ġusta għandhom ikunu fil-lingwi uffiċjali 
u reġjonali kollha tal-Istati Membri. Il-
Kummissjoni u l-Istati Membri għandhom 
jiggarantixxu li l-lingwi kollha tal-Unjoni 
jintużaw fit-tħejjija tal-pjanijiet territorjali 
ta' tranżizzjoni ġusta.

Or. en

Emenda 215
Andor Deli

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Għall-indikaturi tal-output, il-linji 
bażi għandhom ikunu stabbiliti għal żero. 
It-tragwardji stabbiliti għall-2024 u l-miri 
stabbiliti għall-2029 għandhom ikunu 
kumulattivi. Il-miri ma għandhomx jiġu 
riveduti wara li t-talba għal emenda tal-
programm ippreżentata skont l-Artikolu 
[14 (2)] tar-Regolament (UE) [RDK ġdid] 
tkun ġiet approvata mill-Kummissjoni.

2. Għall-indikaturi tal-output, il-linji 
bażi għandhom ikunu stabbiliti fil-livell ta' 
żero. Il-miri stabbiliti għall-2029 
għandhom ikunu kumulattivi. Il-miri ma 
għandhomx jiġu riveduti wara li t-talba 
għal emenda tal-programm ippreżentata 
skont l-Artikolu [14 (2)] tar-Regolament 
(UE) [RDK ġdid] tkun ġiet approvata mill-
Kummissjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Bi qbil mal-iroposta, għandhom jiġu stabbiliti indikaturi tal-output b'għanijiet għall-2024 u 
għall-2029. Jekk wieħed mill-għanijiet jew iktar ma jilħqux mill-inqas il-65%, l-għotja mill-
JTF titnaqqas. Id-dubju huwa jekk hux se jkun hemm riżultati li jistgħu jitkejlu sal-2024.

Emenda 216
Carles Puigdemont i Casamajó

Proposta għal regolament
Artikolu 8a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 8a
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Prattiki tajbin u lezzjonijiet
Il-Kummissjoni u l-Istati Membri 
għandhom jiggarantixxu li l-prattiki 
tajbin jiġu kondiviżi bejn ir-reġjuni NUTS 
3 jew il-koalizzjonijiet tagħhom ta' bejn 
tnejn u sitt reġjuni fosthom.
Il-Kummissjoni u l-Istati Membri 
għandhom jiggarantixxu wkoll li l-
lezzjonijiet li ssieltu, kemm pożittivi kif 
ukoll negattivi, mill-implimentazzjoni tal-
pjanijiet territorjali ta' tranżizzjoni ġusta 
jiġu kondiviżi.

Or. en

Emenda 217
Tomasz Piotr Poręba, Kosma Złotowski

Proposta għal regolament
Artikolu 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 9 imħassar
9 Fejn il-Kummissjoni tikkonkludi, abbażi 

tal-eżami tar-rapport tal-prestazzjoni 
finali tal-programm, li ma nkisibx mill-

inqas 65 % tal-mira stabbilita għal 
indikatur ta’ output jew riżultat wieħed 

jew aktar għar-riżorsi tal-JTF, hija tista’ 
tagħmel korrezzjonijiet finanzjarji skont l-
Artikolu [98] tar-Regolament (UE) [RDK 

ġdid] billi tnaqqas is-sostenn mill-JTF 
għall-prijorità kkonċernata b’mod 

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

Or. en

Emenda 218
Paolo Borchia

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Fejn il-Kummissjoni tikkonkludi, abbażi 
tal-eżami tar-rapport tal-prestazzjoni finali 
tal-programm, li ma nkisibx mill-inqas 
65 % tal-mira stabbilita għal aktar 
indikaturi ta' output jew riżultat għar-
riżorsi tal-JTF, hija tista' tagħmel 
korrezzjonijiet finanzjarji skont l-
Artikolu [98] tar-Regolament (UE) [RDK 
ġdid] billi tnaqqas is-sostenn mill-JTF 
għall-prijorità kkonċernata b'mod 
proporzjonali għall-kisbiet. Madankollu, 
meta ma jintlaħaqx mill-inqas 65% tal-
għan stabbilit għal output jew indikatur 
ta' riżultat, l-appoġġ mill-JTF m'għandux 
jitnaqqas jew il-prestazzjoni ġenerali 
titqies bħala soddisfaċenti għall-iskop ta' 
dan ir-Regolament.

Or. en

Emenda 219
Gheorghe Falcă, Mircea-Gheorghe Hava

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fejn il-Kummissjoni tikkonkludi, abbażi 
tal-eżami tar-rapport tal-prestazzjoni finali 
tal-programm, li ma nkisibx mill-inqas 65 
% tal-mira stabbilita għal indikatur ta’ 
output jew riżultat wieħed jew aktar għar-

Fejn il-Kummissjoni tikkonkludi, abbażi 
tal-eżami tar-rapport tal-prestazzjoni finali 
tal-programm, li ma nkisibx mill-inqas 
60 % tal-mira stabbilita għal indikatur ta' 
output jew riżultat wieħed jew aktar għar-
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riżorsi tal-JTF, hija tista’ tagħmel 
korrezzjonijiet finanzjarji skont l-Artikolu 
[98] tar-Regolament (UE) [RDK ġdid] billi 
tnaqqas is-sostenn mill-JTF għall-prijorità 
kkonċernata b’mod proporzjonali għall-
kisbiet.

riżorsi tal-JTF, hija tista' tagħmel 
korrezzjonijiet finanzjarji skont l-
Artikolu [98] tar-Regolament (UE) [RDK 
ġdid] billi tnaqqas is-sostenn mill-JTF 
għall-prijorità kkonċernata b'mod 
proporzjonali għall-kisbiet.

Or. en

Emenda 220
Paolo Borchia

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Is-setgħa li tadotta atti delegati 
msemmija fl-Artikolu 8(4) għandha 
tingħata lill-Kummissjoni għal perjodu ta’ 
żmien indeterminat minn [id-data tad-dħul 
fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament].

2. Is-setgħa li tadotta l-atti delegati 
msemmija fl-Artikolu 8(4) għandha tiġi 
kkonferita lill-Kummissjoni għal perjodu 
ta’ 5 snin mid-data tad-dħul fis-seħħ ta’ 
dan ir-Regolament.

Or. en

Emenda 221
Carles Puigdemont i Casamajó

Proposta għal regolament
Artikolu 11a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 11a
Valutazzjoni kumplessiva

Il-Kummissjoni, bl-għajnuna tal-
informazzjoni mogħtija mir-reġjuni NUT 
3 u l-koalizzjoni ta' bejn tnejn u sitta 
fosthom, għandha tevalwa l-
implimentazzjoni tal-pjanijiet territorjali 
ta' tranżizzjoni ġusta.
Il-Kummissjoni għandha wkoll tqis ir-
rapporti dwar il-JTF magħmula mill-
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Parlament.
Qabel il-31 ta' Diċembru 2024, il-
Kummissjoni għandha tippreżenta 
evalwazzjoni ġenerali tal-JTF u tal-
implimentazzjoni tal-pjanijiet territorjali 
ta' tranżizzjoni ġusta madwar l-Unjoni, 
bl-għan li jiġu introdotti emendi possibbli 
għal dan ir-Regolament, 
b'kunsiderazzjoni tal-prattiki tajbin, ir-
rapporti dwar il-JTF magħmula mill-
Parlament u l-esperjenza tar-reġjuni li 
jkunu implimentaw il-pjanijiet territorjali 
ta' tranżizzjoni ġusta.

Or. en

Emenda 222
Andor Deli

Proposta għal regolament
Anness I – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għal kull Stat Membru, il-pakkett 
finanzjarju jiġi ddeteminat b’konformità 
mal-passi li ġejjin:

Għal kull Stat Membru, il-pakkett 
finanzjarju jiġi ddeteminat b’konformità 
mal-passi li ġejjin:

Ammont ta' EUR 6.5 biljun milr-riżorsi 
tal-Fond għal Tranżizzjoni Ġustad jiġi 
mqassam fost l-Istati Membri kif ġej:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-parti l-kbira tar-riżorsi tal-JTF, EUR 6,5 biljun, għandha tiġi allokata skont il-metodu ta' 
kalkolu propost mill-Kummissjoni. Il-EUR 1 biljun li jifdal, madakollu, għandu jiġi dirett lejn 
dawk l-Istati Membri li jkunu laħqu l-għanijiet kmieni, li sal-2017 jkunu kisbu tnaqqis 
sinifikanti tal-emissjonijiet ta' gassijiet b'effett ta' serra b'mill-inqas 30%, u b'hekk ikunu 
qabżu b'150% l-mira ta' UE2020 ta' 20%.

Emenda 223
Marian-Jean Marinescu
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Proposta għal regolament
Anness 1 – paragrafu 1 – punt a – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Il-kwota ta’ kull Stat Membru tiġi 
kkalkulata bħala s-somma ponderata tal-
kwoti ddeterminati abbażi tal-kriterji li 
ġejjin, ponderati kif indikat:

a) Il-kwota ta’ kull Stat Membru tiġi 
kkalkulata bħala s-somma ponderata tal-
kwoti ddeterminati abbażi tal-kriterji li 
ġejjin, ikkalkulati bħala medja għall-
perjodu 2015-2017, ponderati kif indikat:

Or. en

Emenda 224
Isabel García Muñoz, Petar Vitanov

Proposta għal regolament
Anness I – paragrafu 1 – punt a – punt iiia (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

iiia) Ir-rata ta' qgħad, partikolarment 
fost iż-żgħażagħ.

Or. es

Emenda 225
Isabel García Muñoz, Petar Vitanov

Proposta għal regolament
Anness I – paragrafu 1 – punt a – punt va (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

va) L-isfidi demografiċi li jħabbtu 
wiċċhom magħhom it-territorji milquta, 
pereżempju d-depopolazzjoni.

Or. es

Emenda 226
Marian-Jean Marinescu
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Proposta għal regolament
Anness I – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-allokazzjonijiet li jirriżultaw mill-
applikazzjoni tal-punt (a) huma aġġustati 
biex jiġi żgurat li ebda Stat Membru ma 
jirċievi ammont li jaqbeż iż-EUR 2 biljuni. 
L-ammonti ta’ kull Stat Membru li jeċċedu 
ż-EUR 2 biljuni jerġgħu jitqassmu 
proporzjonalment lill-allokazzjonijiet tal-
Istati Membri l-oħra kollha. Il-kwoti tal-
Istati Membri huma għaldaqstant 
ikkalkulati mill-ġdid;

b) l-allokazzjonijiet li jirriżultaw mill-
applikazzjoni tal-punt (a) huma aġġustati 
biex jiġi żgurat li ebda Stat Membru ma 
jirċievi ammont li jaqbeż it-EUR 3 biljuni. 
L-ammonti ta’ kull Stat Membru li jeċċedu 
t-EUR 2 biljuni jerġgħu jitqassmu 
proporzjonalment lill-allokazzjonijiet tal-
Istati Membri l-oħra kollha. Il-kwoti tal-
Istati Membri huma għaldaqstant 
ikkalkulati mill-ġdid;

Or. en

Emenda 227
Andor Deli

Proposta għal regolament
Anness I – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-EUR 1 biljun li jifdal mir-riżorsi tal-
Fond għal Tranżizzjoni Ġusta għandu 
jservi bħala mekkaniżmu ta' kumpens 
għall-Istati Membri li jiksbu tnaqqis ta' 
mill-inqas 30% fl-emissjonijiet grossi ta' 
gassijiet b'effett ta' serra sal-2017, abbażi 
tal-inventorji nazzjonali tagħhom, meta 
mqabbla mal-livelli tal-emissjonijiet fl-
1990, u b'hekk jaqbżu b'150% il-mira ta' 
tnaqqis fl-emissjonijiet tal-UE għall-2020. 
L-EUR 1 biljun jitqassam fost l-Istati 
Membri abbażi tas-sehem tagħhom ta' 
emissjonijiet grossi ta' gassijiet b'effett ta' 
serra fl-2017.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-proposta tal-Kummissjoni ma tqisx sforzi preċedenti ta' tnaqqis tal-emissjonijiet, u b'hekk 
talloka sehem iċken ta' riżorsi lill-Istati Membri li jkunu kisbu ħafna malajr. Fl-istess ħin, 



AM\1207831MT.docx 121/121 PE650.571v02-00

MT

tiffavorixxi Stati Membri li ma jkunux urew tali kisbiet. Bl-introduzzjoni ta' mekkaniżmu ta' 
kumpens, l-emenda attwali għandha l-għan li tibbilanċja mill-ġdid l-element pjuttost inġust 
tal-proposta. Il-mekkaniżmu ta' kumpens jipprovdi riżorsi addizzjonali għal disa' Stati 
Membri, li fosthom tmienja huma fost l-ifqar fl-UE.


