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I. INTRODUZZJONI 

 

1. Fil-15 ta' April 2005, il-Kummissjoni ssottomettiet lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 

il-proposti tagħha għal Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar is-Seba' 

Programm Kwadru tal-Komunità Ewropea għal attivitajiet ta' riċerka, ta' żvilupp 

teknoloġiku u ta' dimostrazzjoni (2007-2013), u għal Deċiżjoni tal-Kunsill dwar is-Seba' 

Programm Kwadru tal-Komunità Ewropea ta' l-Enerġija Atomika (Euratom) għal 

attivitajiet ta' riċerka nukleari u taħriġ (2007-2011)1. 

 

2. Din il-proposta hija bbażata fuq l-Artikolu 166(1) tat-Trattat KE. 

 

3. Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali ta l-Opinjoni tiegħu fil-15 ta' Diċembru 20052. Il-Kumitat 

tar-Reġjuni ta l-Opinjoni tiegħu fis-17 ta' Novembru 20053. 

 

4. Il-Parlament Ewropew ta l-Opinjoni tiegħu dwar il-proposta fil-15 ta' Ġunju 20064
. 

 

5. Il-Kunsill adotta l-pożizzjoni komuni tiegħu dwar is-Seba' Programm Kwadru tal-

Komunità Ewropea għal attivitajiet ta' riċerka, ta' żvilupp teknoloġiku u ta' dimostrazzjoni 

(2007-2013) fil-25 ta' Settembru 2006, skond l-Artikolu 251 tat-Trattat5. 

                                                 
1 Dok. 8087/05 RECH 80 ATO 45 COMPET 68 CODEC 266 - COM(2005) 119 finali. 
2 ĠU C 65, 17.03.2006, p. 9. 
3 ĠU C 115, 16.05.2006, p. 20. 
4 Ara d-dok. P6_TA-PROV(2006)0265 (għadu mhux ippubblikat fil-ĠU). 
5 Il-Kunsill laħaq ukoll ftehim politiku dwar it-test tad-Deċiżjoni tal-Kunsill dwar is-Seba' 

Programm Kwadru tal-Komunità Ewropea ta' l-Enerġija Atomika (Euratom) għal attivitajiet 
ta' riċerka u taħriġ (2007-2011). L-adozzjoni finali ta' din id-Deċiżjoni ser isseħħ fl-istess ħin 
ma' l-adozzjoni finali tad-Deċiżjoni tal-Programm Kwadru tal-KE. L-abbozz tat-test ġie 
trasmess lill-Parlament Ewropew għal informazzjoni. 
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II. SFOND U GĦAN TAL-PROPOSTA 

 

a) B'konformità mat-Titolu XVIII tat-Trattat KE (Artikoli 163 - 173), il-Komunità ser twettaq 

attivitajiet dwar riċerka u żvilupp teknoloġiku. B'mod partikolari: 

- b'konformità ma' l-Artikolu 163(1) TKE, il-Komunità għandu jkollha l-objettiv li 

ssaħħaħ il-bażijiet xjentifiċi u teknoloġiċi ta' l-industrija Komunitarja u li tinkorraġġiha 

biex issir aktar kompetittiva fil-livell internazzjonali, filwaqt li tippromwovi l-attivitajiet 

kollha ta' riċerka meqjusa meħtieġa bis-saħħa ta' Kapitoli oħra ta' dan it-Trattat; 

- b'konformità ma' l-Artikolu 165(1) TKE, il-Komunità u l-Istati Membri għandhom 

jikkoordinaw l-attivitajiet tagħhom ta' riċerka u żvilupp teknoloġiku sabiex jiżguraw li l-

politika nazzjonali u dik Komunitarja jkunu reċiprokament koerenti; 

- b'konformità ma' l-Artikolu 166(1) TKE, l-attivitajiet kollha ta' riċerka u żvilupp 

teknoloġiku tal-Komunità għandhom jiġu stabbiliti fi Programm Kwadru pluriennali (is-

Sitt Programm Kwadru attwali jiskadi fl-aħħar ta' l-2006). 

 

b) Il-Kunsill Ewropew f'Lisbona f'Marzu 2000, f'Santa Maria de Feira f'Ġunju 2000 u fi 

Stokkolma f'Marzu 2001 adotta konklużjonijiet immirati lejn l-istabbiliment rapidu ta' 

Żona Ewropea ta' Riċerka u Innovazzjoni (ŻERI) bil-ħsieb li sa l-2010 l-UE ssir l-aktar 

ekonomija kompetittiva u dinamika bbażata fuq il-konoxxenza b'ħila ta' tkabbir ekonomiku 

sostenibbli, b'aktar impjiegi u b'impjiegi aħjar u b'koeżjoni soċjali akbar. It-tnedija mill-

ġdid ta' l-Istrateġija ta' Lisbona mwettqa fl-2005, u r-rapport tal-grupp ta' livell għoli ta' 

esperti indipendenti presjedut minn Esko Aho, li kien mogħti l-mandat tiegħu mill-Kapijiet 

ta' Stat u Gvern Ewropej f'laqgħa f'Hampton Courts, ikkonfermat il-validità ta' l-istrateġija 

fir-rigward tar-riċerka xjentifika, l-iżvilupp teknoloġiku u l-innovazzjoni. 

 

Fuq din il-bażi, il-Kummissjoni pproponiet li s-Seba' Programm Kwadru għandu, sabiex 

jissodisfa l-objettivi mniżżla fit-Trattat u jikkontribwixxi għall-proċess ta' Lisbona billi 

jgħin biex iż-ŻERI ssir realtà u jippermetti koordinazzjoni miftuħa sabiex titwettaq 

kooperazzjoni adatta f'attivitajiet ta' riċerka S/T fil-livell nazzjonali u f'dak Ewropew, 

jkollu l-karatteristiċi ġodda li ġejjin: 
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- konċentrazzjoni fuq numru magħżul ta' prijoritajiet tematiċi li fihom azzjoni Komunitarja 

tista' żżid l-akbar valur possibbli, u fejn f'xi każijiet debitament iġġustifikati, fil-qafas ta' 

Inizjattivi Teknoloġiċi Konġunti jista' jingħata appoġġ għal aġenda ta' riċerka strateġika 

għall-perijodu fit-tul; 

- appoġġ għal riċerka fuq il-fruntieri tal-konoxxenza, permezz ta' riċerka bażika mmexxija 

mill-investigatur stess imwettqa mill-aktar timijiet ta' riċerka eċċellenti fl-Ewropa, permezz 

tal-ħolqien ta' Kunsill Ewropew tar-Riċerka indipendenti; 

- edukazzjoni u taħriġ fir-riċerka aħjar, aċċess eħfef għal opportunitajiet ta' riċerka u 

għarfien aħjar tal-kontribut tar-riċerkatur għall-għanijiet tas-soċjetà, permezz tat-tisħiħ tal-

politika tar-riżorsi umani fil-programm kwadru bi tkomplija fuq l-esperjenzi pożittivi bl-

Azzjonijiet "Marie Curie" taħt programmi kwadru preċedenti; 

- ottimizzazzjoni ta' l-użu u l-iżvilupp ta' infrastrutturi ta' riċerka Ewropej; tisħiħ tal-

kapaċitajiet innovattivi ta' SMEs u l-abbiltà tagħhom li jibbenefikaw mir-riċerka; appoġġ 

għall-iżvilupp ta' ragruppamenti mmexxija mir-riċerka; li jingħata lok għall-iżvilupp tal-

potenzjal fir-reġjuni ta' konverġenza u dawk l-aktar imbiegħda ta' l-UE; li x-xjenza u s-

soċjetà jitressqu aktar viċin xulxin, u li jingħata appoġġ għall-iżvilupp koerenti tal-politika 

tar-riċerka fil-livell Komunitarju u dak nazzjonali; 

- tisħiħ tar-rwol importanti taċ-Ċentru Konġunt ta' Riċerka fl-għoti ta' appoġġ xjenfiku u 

teknoloġiku mmirat lejn il-klijent għat-tnissil, l-iżvilupp, l-implimentazzjoni u l-

monitoraġġ tal-politika Komunitarja, u fir-rwol tiegħu bħala ċentru ta' referenza 

indipendenti għax-xjenza u t-teknoloġija fl-UE fl-oqsma tal-kompetenza speċifika tiegħu; 

- simplifikazzjoni u razzjonalizzazzjoni ta' l-arranġamenti ta' implimentazzjoni, abbażi ta' 

proċeduri ta' tmexxija mtejba. 

 

III. ANALIŻI TAL-POŻIZZJONI KOMUNI 

 

A. Osservazzjonijiet Ġenerali 

 

Il-pożizzjoni komuni tal-Kunsill tirrifletti sew kemm il-proposta tal-Kummissjoni kif ukoll l-

opinjoni tal-Parlament Ewropew fir-rigward ta' l-istruttura, il-kontenut xjentifiku u 

teknoloġiku, il-mezzi ta' implimentazzjoni tal-Programm Kwadru kif ukoll l-ammont 

finanzjarju u t-tqassim indikattiv tiegħu. 
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Matul l-eżaminazzjoni tiegħu tal-proposta tal-Kummissjoni, il-Kunsill prova jinkorpora sa l-

aktar punt possibbli l-emendi tal-Parlament Ewropew, sabiex ikun rifless il-livell 

konsiderevoli ta' kunses bejn iż-żewġ korpi leġislattivi, filwaqt li fl-istess ħin tkun rispettata 

d-direzzjoni ġenerali tal-proposta tal-Kummissjoni. Għal dan il-għan, il-Kunsill segwa ċerti 

prinċipji ta' gwida: 

 

(1) ir-rikonoxximent tar-rwol tal-Programm Kwadru bħala strument għall-kisba ta' objettivi 

Komunitarji prinċipali, b'konsiderazzjoni tal-fatt li l-biċċa l-kbira ta' l-isforzi ta' riċerka 

u żvilupp teknoloġiku huma ffinanzjati mill-Istati Membri fil-livell nazzjonali; 

 

(2) il-ħtieġa għal sforz ta' riċerka Komunitarju ffokat li joħloq massa kritika ta' ħila u valur 

miżjud Ewropew, filwaqt li tkun żgurata kopertura profonda suffiċjenti ta' temi rilevanti 

taħt is-suġġetti magħżula għal riċerka Komunitarja; 

 

(3) il-ħtieġa li l-isforz iffokat fuq oqsma ta' riċerka tematiċi ċentrali jkun ikkumplimentat 

permezz tal-forniment ta' appoġġ flessibbli għall-politika Komunitarja u billi jiġi 

permess rispons għall-ħtiġijiet xjentifiċi u teknoloġiċi emerġenti fl-ambjent ta' riċerka li 

qed jevolvi rapidament, filwaqt li jiġu stabbiliti l-parametri adatti għal tali flessibbiltà 

sabiex tkun żgurata l-kjarezza legali; 

 

(4) il-ħtieġa għall-implimentazzjoni tal-Programm Kwadru bl-użu ta' strumenti adatti għall-

kisba tal-massa kritika ta' ħila u valur miżjud Ewropew fl-attivitajiet ta' riċerka, filwaqt 

li tkun żgurata transizzjoni mingħajr xkiel mis-Sitt Programm Kwadru u s-salvagwardja 

tal-possibbiltà għall-partijiet/l-entitajiet interessati kollha li jieħdu sehem f'riċerka 

Komunitarja dment li l-kriterja ta' eċċellenza xjentifika tkun sodisfatti; 

 

(5) il-ħtieġa li tingħata importanza akbar lis-sħubija pubblika-privata fil-livelli kollha, 

inkluż l-appoġġ imtejjeb sew għar-riċerka u l-iżvilupp teknoloġiku ta' l-SMEs kif ukoll 

aġendi ta' riċerka strateġiċi għall-perijodu fit-tul ta' setturi sħaħ ta' l-industrija bħal dawk 

definiti minn Pjattaformi Ewropej tat-Teknoloġija u - fi ftit każijiet magħżula 

b'attenzjoni - l-istabbiliment ta' Inizjattivi Konġunti ta' Teknoloġija; 
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(6)  il-ħtieġa għal kjarezza, b'mod partikolari billi jiġi pprovdut il-livell meħtieġ ta' dettall, 

kemm f'termini ta' kontenut u finanzjament S/T, filwaqt li ma jintesiex il-fatt li l-

Programm Kwadru għandu jiġi implimentat permezz ta' programmi speċifiċi li, min-

natura tagħhom stess, jipprevedu modalitajiet ta' implimentazzjoni aktar dettaljati. 

 

 

B Kummenti speċifiċi 

 

1. Emendi prinċipali għall-proposta tal-Kummissjoni 

 

a) Kwistjonijiet etiċi 

 

Fir-rigward ta' kwistjonijiet etiċi, il-Kunsill qabel mal-linja ssuġġerita mill-

Parlament Ewropew fl-opinjoni ta' l-ewwel qari tiegħu: ir-regoli fir-rigward ta' l-

etika fis-Seba' Programm Kwadru, u b'mod partikolari fir-rigward tar-riċerka fiċ-

ċelluli staminali embrijoniċi tal-bniedem, issa huma stabbiliti b'mod ċar fit-test ta' l-

Artikolu 6 tad-Deċiżjoni tal-Programm Kwadru. Barra minn hekk, il-Kummissjoni 

għamlitha ċara li ser iżżomm il-prattika adottata matul is-Sitt Programm Kwadru u 

teskludi l-attivitajiet ta' qerda ta' embrijoni tal-bniedem, inkluż għall-akkwist ta' 

ċelloli staminali, minn appoġġ finanzjarju Komunitarju taħt il-Programm Kwadru 

RŻT. 

 

b) Kontenut xjentifiku u teknoloġiku 

 

i.  Kooperazzjoni  

 

Filwaqt li b'mod wiesa' żamm il-proposta tal-Kummissjoni dwar il-kontenut 

xjentifiku u teknoloġiku tal-prijoritajiet tematiċi, il-Kunsill, fid-dawl ta' l-emendi 

tal-Parlament Ewropew, iċċara u estenda l-kamp ta' applikazzjoni ta' xi wħud 

minnhom kif ġej: 
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− in-numru ta' prijoritajiet kien miżjud minn disgħa għal għaxra, b'dan il-mod ir-riċerka 

dwar is-sigurtà ġiet separata mir-riċerka dwar l-ispazju; 

− ser tingħata attenzjoni speċjali biex jiġi żgurat li jkun hemm koordinazzjoni effettiva 

bejn l-oqsma tematiċi u l-oqsma xjentifiċi ta' prijorità li jirrigwardaw bosta suġġetti, 

bħar-riċerka fil-foresterija, il-wirt kulturali, ix-xjenzi u t-teknoloġiji tal-baħar; 

− sabiex jingħata appoġġ lil riċerka li timmira lejn l-identifikazzjoni jew l-esplorazzjoni 

ulterjuri ta' opportunitajiet xjentifiċi u teknoloġiċi f'qasam partikolari, kif ukoll fit-

taħlita tagħhom ma' oqsma u dixxiplini rilevanti oħra, teknoloġiji futuri u emerġenti u 

ħtiġijiet ta' politika mhux previsti ser ikunu indirizzati b'mod trasparenti u flessibbli, 

permezz ta' appoġġ speċifiku għal proposti ta' riċerka spontanji, inkluż għal sejħiet 

konġunti, sabiex ikunu mrawma ideat ġodda u użi radikalment ġodda u sabiex jiġu 

esplorati possibbiltajiet ġodda f'roadmaps ta' riċerka, b'mod partikolari b'rabta ma' 

potenzjal għal skoperti sinifikattivi; 

− id-disseminazzjoni u t-trasferiment tal-konoxxenza ser ikunu prijoritizzati sabiex jiġi 

ffaċilitat l-użu tar-riżultati mill-industrija, minn dawk li jfasslu l-politika u mis-

soċjetà, b'restrizzjonijiet adatti għas-suġġett tas-sigurtà minħabba l-aspetti ta' 

kunfidenzjalità ta' l-attivitajiet tiegħu; 

− ser tingħata attenzjoni partikolari biex tiġi żgurata parteċipazzjoni adegwata ta' SMEs. 

Għal dan il-għan, u li jirrifletti b'mod wiesa' l-fehmiet tal-Parlament Ewropew, l-għan 

ser ikun li mill-inqas 15% mill-finanzjament disponibbli taħt il-parti "Kooperazzjoni" 

tal-programm ikunu jistgħu jmorru għall-SMEs. Il-Kunsill irrikonoxxa wkoll ir-rwol 

tal-Pjattaformi Teknoloġiċi Ewropej iżda fl-istess ħin, madankollu, m'huwiex qed 

jissuġġerixxi li jirċievu finanzjament dirett, minħabba li approċċ ibbażat fuq proġetti 

huwa aktar xieraq biex jintlaħaq dan il-għan; 

− fir-rigward ta' l-Inizjattivi Teknoloġiċi Konġunti (ITK), il-Kunsill aċċetta l-emenda 

tal-Parlament Ewropew li żżid kriterji supplimentari fir-rigward tal-ħolqien tagħhom. 

Għadaqstant, in-natura ta' l-ITKs għandha tkun definita b'mod ċar, b'mod partikolari 

fir-rigward ta' kwistjonijiet li jirrigwardaw l-impenji finanzjarji, it-tul ta' l-impenn tal-

parteċipanti, ir-regoli għad-dħul u l-ħruġ tal-kuntratti tagħhom, u d-drittijiet ta' 

proprjetà intelletwali. Barra minn hekk, ser isiru sforzi qawwija sabiex tkun żgurata l-

ħidma trasparenti tagħhom u li kwalunkwe allokazzjoni ta' finanzjament Komunitarju 

mill-ITKs isseħħ abbażi tal-prinċipji ta' eċċellenza u kompetizzjoni; 
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− fl-ewwel prijorità (Saħħa), bi tweġiba għat-tħassib espress mill-Parlament Ewropew, 

ġie aċċettat kamp ta' applikazzjoni ta' riċerka aktar wiesa', b'mod partikolari inkluż 

riċerka post-ġenomika; għodda preventiva ġdida għal mediċina riġenerattiva; 

approċċi ta' forniment ġodda; immudellar ta' sistemi kumplessi; mard relatat ma' l-età 

inkluża d-dimenzja; l-epatite Ċ u epidemiji li potenzjalment qed jitfaċċaw ġodda 

bħas-SARS; mard rewmatojde u musko-skeletriku; aspetti tal-mediċina palljativa; 

sigurtà tal-pazjenti u użu aħjar tal-mediċina inkluż aspetti ta' farmakoviġilanza u 

mediċini kumplimentari u alternattivi xjentifikament ittestjati; riċerka f'sistemi tal-

kura tas-saħħa inkluż strateġiji ta' kura fid-dar u valutazzjoni ta' l-ispiża, l-effiċjenza u 

l-benefiċċji ta' interventi differenti; riċerka dwar l-istil ta' ħajja u fatturi ambjentali u 

l-interazzjoni tagħhom ma' medikamenti; 

− fit-tieni prijorità (ikel, agrikoltura u bijoteknoloġija), l-objettiv ġie mwessa' sabiex 

jinkludi sfidi ambjentali, akkwakultura, kuntesti tal-kosta u rispons għal ħtiġijiet 

djetetiċi speċifiċi tal-konsumaturi. L-attivitajiet ġew imwessa' sabiex jinkludu l-

bijoinformatika, l-użu sostenibbli tal-bijodiversità, riżorsi bijoloġiċi bbażati fuq l-art 

inkluż il-fertilità tal-ħamrija, is-saħħa tal-pjanti u studji epidemjoloġiċi, mard marbut 

ma' l-ikel ta' l-annimali u theddid ieħor għas-sostenibbiltà u s-sigurtà tal-produzzjoni 

ta' l-ikel inkluża l-bidla fil-klima; ir-rwol tas-sajd ġie ssottolinjat b'rispons għal 

fehmiet tal-Parlament Ewropew; 

− fit-tielet prijorità (teknoloġiji ta' l-informazzjoni u l-komunikazzjoni). Permezz tat-

tkomplija fuq l-emendi proposti mill-Parlament Ewropew, din il-prijorità ġiet 

imsaħħa sabiex tinkludi innovazzjoni u kreattività ta' prodotti, servizzi u proċessi; 

tnaqqis ta' diviżjoni diġitali u esklużjoni soċjali; ħtiġijiet ta' persuni bi bżonnijiet 

speċjali inkluża l-popolazzjoni li qed tixjieħ; promozzjoni ta' l-aċċessibbiltà u t-

trasparenza ta' proċessi ta' governanza u żvilupp; ġestjoni u komunikazzjoni ta' RŻT; 

prodotti u servizzi TIK innovattivi u ta' valur għoli; attività ta' riċerka TIK ibbażata 

fuq il-mudell ta' żvilupp 'sors miftuħ'; diversi passaġġi ta' sfruttament u mudelli ta' 

negozju b'riżultat ta' riċerka TIK; fotoniċi; Free, Libre and Open Source Software 

(FLOSS); kwistjonijiet ta' sostenibbiltà fil-qasam ta' l-elettronika; sfruttament ta' 

effetti kwantum; ħażna; matematika; kooperazzjoni naturali; titjib ta' dispożizzjonijiet 

ta' kura tas-saħħa; spazju għal informazzjoni dwar is-saħħa għall-ġestjoni tal-

konoxxenza; l-aspetti ekoloġiċi tal-mobilità; aċċess għal kontenut diġitali interattiv; 
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− aċċessibilità u użu matul iż-żmien ta' riżorsi u assi xjentifiċi f'ambjent multikulturali; 

tisħiħ ta' l-organizzazzjonijiet u komunitajiet żgħar u ta' daqs medju; industriji 

tradizzjonali; u ottimizzazzjoni. Barra minn hekk, u f'kuntrast mal-proposta oriġinali 

tal-Kummissjoni, ir-riċerka f'Teknoloġiji Futuri u Emerġenti saret parti integrali mill-

attivitajiet kollha taħt din il-prijorità u mhux sempliċiment attività unika taħt din il-

prijorità. 

− fir-raba' prijorità (nano-xjenzi, nano-teknoloġiji, materjali u teknoloġiji ta' 

produzzjoni ġodda), il-motivazzjoni ġiet mwessa' sabiex jinkludi ġenerazzjoni ta' l-

enerġija, enerġija, ċeramika u nano-mediċina. L-attivitajiet ġew estiżi biex jinkludu l-

manifattura ta' materjali u komponenti bażiċi; komponenti nano-metriċi preċiżi; 

monitoraġġ u ssensjar; nano-kompositi; teknoloġiji ġeo u ottiċi; żraben u azzar. 

− Fil-ħames prijorità (enerġija), il-motivazzjoni u l-attivitajiet ġew imsaħħa sabiex 

jinkludu l-identifikazzjoni ta' soluzzjonijiet adegwati u f'waqthom għal sistemi ta' 

enerġija minħabba n-natura mhux infinita ta' riżervi ta' żejt konvenzjonali u gass 

naturali; spejjeż ta' enerġija għaċ-ċittadini u l-industriji li jkunu għall-but ta' kulħadd; 

referenza kemm għall-Green Paper ta' l-2005 kif ukoll dik ta' l-20066, ir-rwol ta' 

tmexxija dinjija ta' l-Ewropa f'numru ta' teknoloġiji ta' ġenerazzjoni ta' l-enerġija u ta' 

effiċjenza ta' l-enerġija; produzzjoni ta' l-elettriku mill-iskart; produzzjoni ta' 

karburanti minn bijomassa u skart; ħażna; distribuzzjoni u użu ta' karburanti newtrali 

fil-karbonju, b'mod partikolari bijokarburanti għall-ġenerazzjoni ta' l-elettriku; 

impjanti għall-ġenerazzjoni ta' l-enerġija u/jew tas-sħana effiċjenti ħafna u kost-

effettivi bi kważi żero emissjonijiet ibbażati b'mod partikolari fuq ħażna taħt l-art; 

żvilupp u demostrazzjoni ta' teknoloġiji oħra li jikkonvertu l-karburant solidu li 

jipproduċu wkoll trasportaturi ta' l-enerġija sekondarja u karburanti likwidi u gassużi; 

żvilupp ta' possibbiltajiet ta' ħażna ta' enerġija; tfaddil ulterjuri tal-konsum ta' l-

enerġija finali u primarja għall-bini u t-trasport; l-użu ta' teknoloġiji ta' l-enerġija 

ġodda u rinnovabbli u miżuri u apparati ta' ġestjoni tat-talba għall-enerġija; appoġġ 

xjentifiku għall-iżvilupp tal-politika. Barra minn hekk, fir-rigward tal-

poliġenerazzjoni, deher li kien xieraq f'dan l-istadju, minħabba riżorsi limitati, li tiġi 

integrata taħt l-attività 'Effiċjenza ta' l-enerġija u tfaddil' u mhux bħala attività 

separata kif propost mill-Parlament Ewropew. 

                                                 
6 Green Paper ta' l-2005 dwar l-Effiċjenza ta' l-Enerġija (COM (2005)265), 
 Green Paper ta' l-2006 dwar strateġija Ewropea għal enerġija sostenibbli, kompetittiva u 

sigura (COM (2006) 105). 
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− fis-sitt prijorità (ambjent, inkluża l-bidla fil-klima), il-Kunsill segwa l-linja tal-

Parlament Ewropew billi estenda l-objettiv sabiex jinkludi l-klima u l-addattament 

ta' pressjonijiet ambjentali, u l-motivazzjoni sabiex jinkludi l-kostruzzjoni u s-

sajd, referenzi għall-Konvenzjoni Kwadru tan-NU dwar il-Bidla fil-Klima 

(UNFCC), il-Konvenzjoni tan-NU dwar il-Ġlieda kontra d-Deżertifikazzjoni u l-

Konvenzjoni ta' Stokkolma dwar Sustanzi Organiċi Persistenti li Jniġġsu; kif ukoll 

il-kontribut ta' teknoloġiji ambjentali għal konsum u produzzjoni sostenibbli; wirt 

naturali; u kompetittività akbar filwaqt li fl-istess ħin ikun żgurat futur aktar 

sostenibbli għall-ġenerazzjonijiet li ġejjin. Il-kamp ta' applikazzjoni ta' l-

attivitajiet ġie ċċarat biex jinkludi b'mod aktar espliċitu r-reġjuni polari; 

interazzjonijiet globali u reġjonali; l-atmosfera, l-effetti taż-żieda fil-livell tal-

baħar fuq żoni kostali u l-impatt fuq żoni partikolarment sensittivi; it-titjib tal-

previżjonijiet; għargħar, nirien tal-foresti, ċediment ta' l-art, valangi u avvenimenti 

estremi oħra bħala parti minn diżastri tal-klima; l-impatt ta' diżastri relatati ma' 

perikoli ġeoloġiċi u l-klima; titjib ta' strateġiji ta' ġestjoni, anki f'approċċ multi-

riskju; kontroll ta' speċi aljeni invażivi, laguni; preservazzjoni ta' art; prodotti 

sostenibbli; protezzjoni, konservazzjoni u titjib tal-wirt kulturali, inkluż l-abitat 

tal-bniedem; strateġiji ta' ttestjar alternattivi b'mod partikolari l-użu ta' metodi li 

ma jużawx l-annimali għall-kimika industrijali; strumenti ta' valutazzjoni ta' 

partijiet terzi; valutazzjoni, sfruttament u ġestjoni ta' riżorsi naturali; skali 

differenti ta' osservazzjoni; 

− is-seba' prijorità (trasport, inkluż l-aeronawtika) ġiet imtejba biex tinkludi 

benefiċċji għaċ-ċittadini kollha; ir-relevanza tat-trasport fuq l-ambjent; l-

interoperabbiltà u l-intermodalità tat-trasport fuq l-ilmijiet; vetturi iżgħar għal 

applikazzjonijiet differenti; manutenzjoni innovattiva; tiswija u spezzjoni; taħlita 

aċċessibbli ta' teknoloġiji; trasport sostenibbli tal-wiċċ; applikazzjonijiet tat-

trasport bħaċ-ċelluli ta' l-idroġenu u ta' kombustjoni, b'kont meħud ta' 

konsiderazzjonijiet ta' l-effettività fl-infiq u ta' l-effiċjenza ta' l-enerġija; loġistika; 

mezzi tat-trasport b'livelli ta' tniġġis aktar baxxi; manutenzjoni ta' l-infrastruttura; 

u EGNOS; 

− it-tmien prijorità (xjenzi soċjo-ekonomiċi u l-umanitajiet) ġiet estiża biex tinkludi 

l-bidla demografika; definizzjoni ta' miżuri regolatorji f'oqsma kulturali, xjentifiċi 

u teknoloġiċi, kif ukoll fil-qasam ta' l-ugwaljanza bejn is-sessi; 
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beni mhux tanġibbli; koeżjoni reġjonali; impatt soċjo-ekonomiku ta' linji politiċi u 

leġislazzjoni Ewropea; rikonċiljazzjoni tal-ħajja professjonali u tal-familja; 

kwistjonijiet ta' diżabbiltà; inugwaljanzi; pluraliżmu etniku u reliġjuż; żvilupp ta' 

reġjuni; trawwim tal-paċi; żvilupp futur ta' UE akbar; rwol tas-soċjetà ċivili; u 

disseminazzjoni ta' konoxxenza; 

− fid-disa' prijorità (spazju), il-motivazzjoni ġiet imwessa' biex tinkorpora l-

foresterija; is-saħħa; l-effetti teknoloġiċi derivati u l-indispensabbiltà ta' 

applikazzjoni ta' spazju f'soċjetà ta' teknoloġija avvanzata; esplojtazzjoni effiċjenti 

ta' assi spazjali fil-koordinazzjoni ta' assi fil-post, inkluż assi trasportati bl-ajru; u 

missjonijiet kost-effettivi. L-attivitajiet ġew imwessa' biex jinkludu monitoraġġ 

fil-post; appoġġ għall-integrazzjoni u l-armonizzazzjoni ta' data għall-Monitoraġġ 

Globali għall-Ambjent u s-Sigurtà (GMES) (kemm permezz tas-satellita u fil-post, 

inkluż dawk ibbażati fuq l-art, fuq il-bastimenti u fl-ajru); l-iżvilupp ta' sistemi 

bbażati fl-ispazju għall-prevenzjoni tar-riskju u l-maniġġar tar-riskju u għal kull 

tip ta' emerġenzi, li jsaħħaħ il-konverġenza ma' sistemi li mhumiex spazjali; 

massimizzazzjoni ta' valur xjentifiku miżjud permezz ta' sinerġiji ma' inizjattivi ta' 

l-ESA jew aġenziji spazjali nazzjonali fil-qasam ta' l-esplorazzjoni ta' l-ispazju, u 

l-faċilitazzjoni ta' aċċess għal din id-data xjentifika; il-koordinazzjoni ta' sforzi 

għall-iżvilupp ta' teleskopji trasportati bl-ajru u ditekters, kif ukoll analiżi ta' data 

fix-xjenza spazjali; u l-bijo-mediċina; 

− fl-għaxar prijorità (sigurtà), l-objettiv ġie mtejjeb biex jinkludi diżastri naturali u 

l-privatezza. Il-motivazzjoni mwessa' tinkludi appoġġ għall-politika Komunitarja 

fil-qasam tas-saħħa, u l-enfażi tar-riċerka tas-sigurtà għall-kapaċitajiet Ewropej 

rigward is-sorveljanza, id-distribuzzjoni ta' l-informazzjoni u l-għarfien ta' theddid 

u inċidenti kif ukoll tas-sistemi għal valutazzjonijiet u kontroll tas-sitwazzjoni 

aħjar permezz ta' użu aħjar tas-sistemi komuni ta' TIK fl-oqsma ta' operazzjonijiet 

differenti. L-attivitajiet ġew estiżi biex jinkludu metodi għal identifikazzjoni 

rapida; restorazzjoni ta' sigurtà f'każ ta' kriżijiet; għotja ta' deskrizzjoni sommarja 

ta', u appoġġ għal diversi operazzjonijiet ta' maniġġar ta' emerġenzi; l-

interkonnettività bejn sistemi ta' sigurtà; intelligence, ġbir ta' informazzjoni u 

sigurtà ċivili; riċerka orjentata lejn missjoni relatata mad-dimensjonijiet kulturali, 

soċjali, politiċi u ekonomiċi tas-sigurtà, ir-rwol tal-valuri tal-bniedem u t-tfassil ta' 

politika, tal-psikoloġija u l-ambjent soċjali tat-terroriżmu. 
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ii. Ideat 

Il-Kunsill segwa l-linja tal-Parlament Ewropew biex jippermetti ħolqien rapidu 

tal-Kunsill Ewropew tar-Riċerka (ERC), li jikkonsisti f'kunsill xjentifiku 

indipendenti u struttura implimentattiva dedikata. Billi jibni fuq l-emendi tal-PE, 

huwa estenda wkoll ulterjorment it-test biex jiżgura li l-ġestjoni ta' l-ERC ser 

titwettaq minn persunal reklutat għal dak il-għan; li l-Kunsill Xjentifiku ser 

jirrappreżenta diversità ta' oqsma ta' riċerka u li huma ser jinħatru għal perijodu ta' 

erba' snin, li jista' jiġġedded darba, abbażi ta' sistema ta' rotazzjoni; li l-Kunsill 

Xjentifiku ser jistabbilixxi wkoll strateġija xjentifika globali, ikollu awtorità sħiħa 

fuq deċiżjonijiet dwar it-tip ta' riċerka li għandha tiġi finanzjata, u jistabbilixxi 

wkoll kodiċi ta' kondotta li jindirizza, inter alia, l-evitar ta' konflitti ta' interessi; li 

l-ispejjeż amministrattivi u tal-persunal ta' l-ERC ser ikun konsistenti ma' ġestjoni 

modesta u kost-effettiva; li l-Kummissjoni ser tiżgura li l-ERC ser jaġixxi skond 

il-prinċipji ta' eċċellenza xjentifika, awtonomija, effiċjenza u trasparenza, u jfassal 

rapport annwali dwar l-operazzjonijiet u r-realizzazzjoni ta' objettivi ta' l-ERC u 

jissottomettieh lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill; u li l-ERC ser ikollu l-

fakultà li jmexxi l-istudji strateġiċi tiegħu stess għat-tħejjija u l-appoġġ ta' l-

attivitajiet operattivi tiegħu. 

 

Madankollu, il-Kunsill għażel approċċ aktar flessibbli mill-Parlament Ewropew 

rigward l-istruttura ta' l-ERC. Għalhekk deċiżjoni dwar modifika possibbli fl-

istruttura ta' l-ERC għandha tittieħed biss wara evalwazzjoni interim tal-

Programm Kwadru, prevista għal mhux aktar tard mill-2010, li fil-kuntest tagħha 

reviżjoni indipendenti ta' l-istrutturi ta' l-ERC ser tħares espliċitament lejn il-

vantaġġi u l-iżvantaġġi ta' strutturi bħal Aġenzija Eżekuttiva jew l-Artikolu 171 

tat-Trattat, imqabbla ma' kriterji ta' eċċellenza xjentifika, awtonomija, effiċjenza u 

trasparenza. 
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iii. Nies 

Il-Kunsill qabel mal-maġġoranza kbira ta' l-emendi tal-Parlament Ewropew Dan 

il-programm issa jinkludi referenza għal bini fuq esperjenza li nkisbet bl-

azzjonijiet ''Marie Curie'' taħt il-Programmi Kwadru preċedenti u l-impatt 

tagħhom fuq iż-Żona ta' Riċerka Ewropea; taħriġ maħsub speċifikament għaż-

żgħażagħ; parteċipazzjoni miżjuda għal riċerkaturi nisa; suq tax-xogħol Ewropew 

miftuħ għal riċerkaturi liberu minn kull tip ta' diskriminazzjoni; miżuri speċjali 

biex jinkoraġġixxu riċerkaturi fi stadju bikri u appoġġ bikri ta' karrieri xjentifiċi, 

kif ukoll miżuri biex inaqqsu l-esodu ta' l-imħuħ; inkoraġġiment ta' ċentri ta' 

eċċellenza madwar l-Unjoni Ewropea; sinerġiji ma' linji politiċi Komunitarji 

oħrajn; u t-twessiegħ ta' ħiliet xjentifiċi u ġeneriċi, inkluż dawk relatati mat-

trasferiment ta' teknoloġija u l-intraprenditorija, 

 

iv. Kapaċitajiet 

 

Filwaqt li fil-biċċa l-kbira żamm mal-proposta tal-Kummissjoni, il-Kunsill 

iddeċieda li jinkludi l-iżvilupp koerenti ta' linji politiċi bħala attività seperata 

mwettqa f'din il-parti tal-Programm Kwadru minflok iżommha bħala parti 

orizzontali ta' attivitajiet oħrajn fil-programm ''Kapaċitajiet''. 

 

Fid-dawl ta' l-emendi tal-Parlament Ewropew, il-Kunsill kjarifika aktar il-kamp ta' 

applikazzjoni ta' ċertu attivitajiet, kif ġej: 

- fl-attività ''infrastrutturi ta' riċerka'', l-objettiv issa jirreferi għall-iżvilupp 

taż-Żona ta' Riċerka Ewropea. Il-kamp ta' applikazzjoni ta' attivitajiet dwar 

infrastutturi eżistenti ġie ċċarat biex jinkludi aċċess għal infrastrutturi ta' 

riċerka b'rendiment għoli ukoll għal riċerkaturi mill-industrija u l-SMEs; l-

evoluzzjoni u l-iżvilupp ta' konnettività globali; standards miftuħin għal 

interoperabbiltà. Dwar infrastrutturi ġodda, attivitajiet tal-Komunità 

għandhom jiffokaw l-aktar fuq il-fażijiet preparatorji, minħabba li r-rwol ta' 

l-Istati Uniti ser jibqa' ċentrali fl-iżvilupp u l-finanzjament tagħhom. Fir-

rigward ta' kriterji għall-finanzjament, il-Kunsill kabbar il-lista biex tinkludi 

kontribut għal kapaċità ta' żvilupp teknoloġiku, u għall-iżvilupp ta' 'gruppi 

ta' eċċellenza bbażati fuq ir-riċerka', kif ukoll il-possibbiltà li jintużaw self 

ta' BEI u fondi Strutturali; 
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- fl-attività ''riċerka għall-benefiċċju ta' l-SMEs'', il-Kunsill segwa l-linja tal-

Parlament Ewropew biex jinkludi l-għeluq tad-distakk bejn ir-riċerka u l-

innovazzjoni; it-titjib ta' l-esplojtazzjoni tar-riċerka; fornituri ta' riċerka; 

komplimentarjetà mal-Programm Kompetittività u Innovazzjoni kif ukoll 

ma' programmi Komunitarji oħrajn; b'rispons għal emenda mill-Parlament 

Ewropew, appoġġ għal "għotjiet esploratorji nazzjonali" ġie miżjud, filwaqt 

li l-kamp ta' applikazzjoni tiegħu ġie limitat għall-preparazzjoni ta' proposti 

għal azzjonijiet taħt "riċerka għall-benefiċċju ta' SMEs" minħabba li l-

Kunsill qies li l-fokus ċar għandu jkun fuq appoġġ għal proġetti ta' riċerka; 

- fl-attività ''reġjuni ta' konoxxenza'', il-Kunsill wessa' l-kamp ta' 

applikazzjoni biex tinkludi l-faċilitazzjoni ta' l-emerġenza u l-ħolqien ta' 

gruppi reġjonali li jikkontribwixxu għall-iżvilupp taż-Żona ta' Riċerka 

Ewropea; appoġġ għal Reġjuni ta' Konoxxenza emerġenti; relazzjoni ma' 

Fondi Strutturali; u sinerġija mal-Programmi Komunitarji u dawk nazzjonali 

u reġjonali rilevanti; 

- fl-attività ''potenzjal ta' riċerka'', l-attivitajiet ġew kjarifikati biex jinkludu 

sinerġiji mal-Programm Kompetittività u Innovazzjoni sabiex tiġi promossa 

l-kummerċjalizzazzjoni reġjonali ta' l-R&Ż f'kollaborazzjoni ma' l-

industrija; 

- fl-attività ''xjenza u soċjetà'', il-Kunsill wessa' l-attivitajiet biex jinkludi 

miżuri li jagħmlu pubblikazzjoniijiet xjentifiċi aktar aċċessibbli għal 

membri tal-pubbliku li jixtiequ jikkonsultawhom; promozzjoni tar-rwol tan-

nisa fir-riċerka u f'korpi ta' teħid ta' deċiżjonijiet xjentifiċi; il-ħolqien ta' 

ambjent miftuħ li jqajjem il-kurżità taż-żgħażagħ għax-xjenza; promozzjoni 

ta' parteċipazzjoni sħiħa taż-żgħażagħ fix-xjenza; inter-komunikazzjoni u 

fehim reċiproku mtejba bejn id-dinja xjentifika u l-pubbliku in ġenerali; 

preżentazzjoni aħjar tal-ħidma xjentifika; appoġġ għal pubblikazzjonijiet 

xjentifiċi; 
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- fl-''attivitajiet ta' kooperazzjoni internazzjonali'', il-Kunsill ippreveda li l-

attivitajiet, attwalment imwettqa mill-INTAS li ser jiġi stralċat sa tmiem l-

2006, ser jiġu inklużi f'dan il-programm kif ukoll fil-programmi speċifiċi 

''Kooperazzjoni'' u ''Nies''. Huwa wessa' wkoll l-objettiv biex jinkludi l-

faċilitazzjoni ta' kuntatti ma' msieħba f'pajjiżi terzi bil-għan li jiġi pprovdut 

aċċess aħjar għar-riċerka mwettqa fi mkejjen oħra fid-dinja; l-attivitajiet ser 

jinkludu azzjonijiet speċifiċi ta' kooperazzjoni ta' interess reċiproku. 

 

v. Attivitajiet mhux nukleari taċ-Ċentru Konġunt tar-Riċerka 

Il-Kunsill kjarifika l-motivazzjoni għall-inklużjoni ta' koordinazzjoni ta' azzjonjiet 

taħt din il-parti bir-riċerka mwettqa taħt il-parti ''Temi'' tal-Programm Speċifiku 

''Kooperazzjoni'' bil-għan li jiġu evitati s-sovrapożizzjoni u d-duplikazzjoni. L-

attivitajiet ġew imwessa' biex jinkludu appoġġ xjentifiku/tekniku għall-iżvilupp ta' 

proċeduri ta' valutazzjoni tar-riskju u ta' maniġġar bħala għodda għall-proċess ta' 

teħid ta' deċiżjonijiet Ewropew; kompetenza u rwol fl-attivitajiet ta' riċerka fil-

Monitoraġġ Globali għall-Ambjent u s-Sigurtà (GMES) u fl-iżvilupp ta' 

applikazzjonijiet ġodda f'dan il-qasam; u żvilupp u validazzjoni ta' strateġiji 

alternattivi, u b'mod partikolari metodi li ma jagħmlux użu minn annimali, fl-

oqsma rilevanti kollha tar-riċerka. 

 

(c) Ammont globali u tqassim ta' fondi 

 

Wara l-konklużjoni tal-Ftehim Interistituzzjonali bejn il-Parlament Ewropew, il-

Kunsill u l-Kummissjoni dwar id-dixxiplina baġitarja u l-ġestjoni finanzjarja soda7, 

il-baġit propost oriġinarjament għas-Seba' Programm Kwadru ta' 72.726 miljun 

euro kellu jitnaqqas filwaqt li jżomm il-fokus u l-massa kritika xierqa. Il-Kunsill 

żamm il-proposta emendata tal-Kummissjoni għall-ammont globali massimu ta' 

EUR 50 521 miljun, b'konformità ma' l-opinjoni tal-Parlament Ewropew. Il-Kunsill 

madankollu ppropona aġġustamenti għat-tqassim ta' din iċ-ċifra, kif ġej: 

                                                 
7 ĠU C 139, 14.6.2006. 
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- Fil-parti ''Kooperazzjoni'', il-Kunsill segwa l-linja ta' l-emendi tal-Parlament 

Ewropew biex iżid il-finanzjament għal temi tematiċi li għandhom potenzjal kbir 

għat-titjib tal-kompetittività Ewropea, b'mod partikolari fir-rigward ta' l-ewwel 

(saħħa), il-ħames (enerġija) u t-tmien prijorità (xjenzi soċjo-ekonomiċi u l-

umanitajiet), iżda mhux sa l-istess punt. Wara li t-tema ''sigurtà u spazju'' ġiet 

maqsuma f'żewġ prijoritajiet separati, il-Kunsill iddeċieda li jassenja EUR 80 

miljun inqas għas-sigurtà milli għall-ispazju peress li huwa jikkunsidra li l-

kompetenza Komunitarja f'dan il-qasam jibqgħu limitati; 

 

- Fil-parti ''Kapaċitajiet'', il-Kunsill segwa l-linja meħuda mill-Parlament 

Ewropew li jnaqqas il-finanzjament propost għal ''infrastrutturi ta' riċerka'' u 

minflok iżid b'mod sostanzjali l-finanzjament għal ''riċerka għall-benefiċċju ta' l-

SMEs''. Minkejja dan, il-Kunsill jikkunsidra li attivitajiet fil-parti ''Kapaċitajiet'' 

jikkonsistu f'element essenzjali tal-Programm Kwadru peress li jappoġġaw 

aspetti ċentrali tal-kapaċitajiet ta' riċerka u innovazzjoni Ewropej; għaldaqstant 

tnaqqsilhom ammont ħafna inqas minn dak previst mill-Parlament Ewropew; 

 

- Rigward ''Ideat'' u ''Nies'', il-Kunsill żamm il-finanzjament kif propost mill-

Kummissjoni, u b'hekk ma segwiex l-emendi tal-Parlament Ewropew li żiedu l-

finanzjament għal dawn iż-żewġ partijiet tal-Programm Kwadru għall-ispejjeż ta' 

''Kapaċitajiet''. 

 

2. Il-pożizzjoni tal-Kunsill dwar l-emendi tal-Parlament Ewropew 

 

Il-pożizzjoni komuni tal-Kunsill tinkorpora numru kbir ta' l-emendi tal-Parlament 

Ewropew (232 mit-326 emendi suġġeriti), fis-sħiħ, fis-sustanza jew parzjalment, kultant 

f'forma modifikata jew f'post differenti, u spiss fil-forma proposta mill-Kummissjoni fil-

proposta modifikata tagħha, kif imfisser hawn fuq. 
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(a) Il-pożizzjoni komuni tal-Kunsill tinkorpora l-emendi li ġejjin, fis-sħiħ jew fis-

sustanza: 

 

- 1, 3, 4, 11, 12, 14, 15, 18, 24, 26, 32, 35, 39, 43, 44, 47, 52, 58, 59, 66, 76, 88, 

93, 95, 97, 121, 126, 130, 132, 137, 142, 146, 148, 149, 153, 162, 173, 174, 180, 

181, 182, 183, 189, 190, 192, 193, 198, 201, 209, 214, 215, 216, 221, 224, 225, 

226, 227, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 243, 245, 246, 251, 256, 262, 

264, 266, 273, 284, 288, 289, 294, 295, 296, 297, 302, 303, 304, 309, 324; 

 

(b) Il-Kunsill inkorpora fil-prinċipju, jew parzjalment, l-emendi li ġejjin: 

 

- 2, 5, 6, 16, 17, 19, 20, 25, 27, 30, 31, 33, 34, 40, 42, 45, 46, 50, 53, 60, 63, 67, 

68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 94, 96, 

98, 99, 101, 104, 106, 107, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 119, 120, 122, 

123, 124, 125, 127, 128, 129, 131, 136, 138, 140, 141, 154, 155, 156, 157, 158, 

159, 160, 163, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 175, 177, 178, 179, 184, 

185, 186, 187, 188, 195, 196, 197, 199, 200, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 

210, 211, 213, 222, 223, 228, 238, 239, 240, 241, 242, 244, 248, 253, 255, 257, 

268, 269, 272, 274, 275, 276, 278, 280, 286, 287, 291, 293, 298, 299, 300, 313, 

315, 334, 350, 351, 359, 361, 362; 

 

(c) Il-Kunsill segwa l-Kummissjoni f'li ma jinkorporax l-emendi li ġejjin: 

 

- 7, 8, 9, 10, 13, 21, 22, 23, 28, 29, 36, 37, 38, 41, 48, 49, 51, 54, 55, 56, 57, 61, 

62, 64, 65, 74, 83, 91, 92, 100, 102, 103, 105, 108, 116, 117, 118, 133, 134, 135, 

139, 143, 144, 145, 147, 150, 151, 152, 161, 164, 176, 191, 194, 212, 217, 218, 

219, 220, 229, 247, 249, 250, 252, 254, 258, 259, 260, 261, 263, 265, 267, 270, 

271, 277, 279, 281, 282, 283, 285, 290, 292, 301, 305, 306, 307, 308, 310, 311, 

312, 314, 320, 347, 349, 360. 
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IV. KONKLUŻJONI 

 

Fl-istabbiliment tal-pożizzjoni komuni, il-Kunsill ħa kont sħiħ tal-proposta tal-Kummissjoni u 

l-opinjoni tal-Parlament Ewropew fl-ewwel qari. Numru konsiderevoli ta' emendi, fis-sħiħ 

jew parzjalment, ġew inkorporati fil-pożizzjoni komuni bil-għan li tiġi sodisfatta l-qalba tat-

tħassib tal-Parlament Ewropew. Il-Kunsill jemmen li l-pożizzjoni komuni tiegħu 

tirrappreżenta test ibbilanċjat sew u huwa jistenna bil-ħerqa diskussjonijiet kostruttivi mal-

Parlament Ewropew bil-ħsieb ta' l-adozzjoni rapida tas-Seba' Programm Kwadru kif ukoll il-

miżuri implimentattivi tiegħu (jiġifieri Regoli ta' Parteċipazzjoni, Programmi Speċifiċi). 

 

 

_______________________ 
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DIKJARAZZJONI MILL-ĠERMANJA 

 

Id-delegazzjoni Ġermaniża tilqa' s-Seba' Programm Kwadru dwar ir-Riċerka, li hi tikkunsidra bħala 

strument importanti għat-tisħiħ tal-pedamenti xjentifiċi u teknoloġiċi tal-Komunità u għat-trawwim 

tal-kompetittività tagħha dwar oqsma importanti. 

 

Il-protezzjoni tad-dinjità tal-bniedem u d-dritt għall-ħajja jeħtieġu l-preservazzjoni komprensiva tal-

ħajja tal-bniedem mill-mument tal-ħolqien tagħha. Għaldaqstant, l-appoġġ ta' l-Unjoni Ewropea 

għar-riċerka m'għandu jipprovdi ebda inċentiva għall-qerda ta' embrijoni. 
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Il-Ġermanja għalhekk tilqa' d-dikjarazzjoni tal-Kummissjoni biex tkompli l-prattika amministrattiva 

implimentata fil-qafas tas-Sitt Programm Kwadru dwar ir-Riċerka, u li ma tipproponi lill-Kumitat 

Regolatorju kompetenti mis-Seba' Programm Kwadru ebda proġett ta' finanzjament li jipprevedi l-

qerda ta' l-embrijoni tal-bniedem. 

 

Għalkemm hija xorta tikkunsidra li d-dispożizzjonijiet dwar ir-riċerka bl-embrijoni tal-bniedem u 

biċ-ċelloli staminali ta' l-embrijoni tal-bniedem għadhom insuffiċjenti, il-Ġermanja tapprova s-Seba' 

Programm Kwadru dwar ir-Riċerka minħabba l-importanza kbira tiegħu għar-riċerka Ewropea u 

għall-iżvilupp tas-soċjetà fl-Unjoni Ewropea. 

F'dan il-kuntest, il-Ġermanja tassumi li, minkejja r-reviżjoni mill-ġdid ta' din il-kwistjoni prevista 

għal nofs it-term tas-Seba' Programm Kwadru dwar ir-Riċerka, il-ftehim li għadu kif ġie milħuq 

dwar il-projbizzjoni ta' finanzjament biex jinġiebu ċelloli staminali ta' l-embrijoni tal-bniedem minn 

dawn ta' l-aħħar ser tibqa' valida lil hinn minn din ir-reviżjoni mill-ġdid minħabba l-importanza 

fundamentali tagħha. 

 

DIKJARAZZJONI MILL-AWSTRIJA 

 

Fil-prinċipju, l-Awstrija tapprova s-Seba' Programm Kwadru dwar ir-Riċerka, li hi tikkunsidra 

bħala strument importanti għat-tisħiħ tal-pedamenti xjentifiċi u teknoloġiċi tal-Komunità u għat-

tisħiħ tal-kompetittività ta' l-Ewropa. 

 

F'dak li għandu x'jaqsam mal-kwistjonijiet ta' bijoetika fis-Seba' Programm Kwadru, l-Awstrija 

minn dejjem kienet favur il-finanzjament ta' riċerka fuq ċelloli staminali adulti etikament mhux 

oġġezzjonabbli minn fondi Komunitarji. 

 

Għal darba oħra, l-Awstrija tafferma mill-ġdid il-pożizzjoni tagħha, diġà espressa diversi drabi, 

skond liema l-attivitajiet li jimplikaw l-użu ta' embrijoni tal-bniedem m'għandhomx jiġu ffinanzjati 

permezz tas-Seba' Programm Kwadru dwar ir-Riċerka. Minħabba raġunijiet etiċi fundamentali, l-

Awstrija hija topponi b'mod kategoriku dan it-tip ta' riċerka. 

 

L-Awstrija jiddispjaċiha li l-Artikolu 6 tad-Deċiżjoni dwar is-Seba' Programm Kwadru jawtorizza l-

finanzjament ta' riċerka fuq ċelloli staminali ta' l-embrijoni tal-bniedem. Għalhekk, l-Awstrija ma 

tistax taqbel mal-Programm globali tas-Seba' Programm Kwadru tal-KE. 
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DIKJARAZZJONI MILL-POLONJA 

 

Il-Polonja tirrikonoxxi bis-sħiħ li s-Seba' Programm Kwadru huwa element ċentrali ta' l-Istrateġija 

ta' Lisbona riveduta bbażata fuq sħubija għat-tkabbir u l-impjiegi. Il-Programm jirrappreżenta pass 

importanti lejn il-bini ta' soċjetà tat-tagħrif, it-tisħiħ tal-kompetittività u l-promozzjoni tal-progress 

soċjali u ekonomiku fl-UE kollha. 

 

B'mod partikolari, il-Polonja tikkunsidra l-ħolqien tal-Kunsill Ewropew tar-Riċerka, l-assenjazzjoni 

ta' fondi sinifikanti għal riċerka bażika u l-finanzjament prijoritarju għat-talenti żgħażagħ l-aktar 

brillanti, bħala pożittivi ħafna. B'kont meħud ta' l-interess komuni ta' l-Ewropa, il-Polonja tappoġġa 

u ser tkompli tappoġġa ż-żieda ta' finanzjar għar-riċerka taħt is-Seba' Programm Kwadru. 

 

Il-Polonja kkontribwiet b'mod sod għat-twettiq ta' l-Istrateġija ta' Lisbona u għall-ħolqien taż-Żona 

Ewropea tar-Riċerka. L-għan tagħna huwa li nkomplu attivitajiet bħal dawn u li nappoġġaw il-passi 

kollha meħuda f'dan ir-rigward mill-Komunità. Barra minn hekk, il-Polonja tagħti konsiderazzjoni 

għolja lill-isforzi magħmula s'issa mill-Kummissjoni Ewropea, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill, 

fit-tħejjija tal-proposta għad-deċiżjoni li tikkonċerna s-Seba' Programm Kwadru. Aħna nixtiequ 

nuru dan l-apprezzament bil-qawwa, billi nivvutaw favur il-proposta. 

 

Madankollu, matul diskussjonijiet dwar id-dettalji ta' l-implimentazzjoni tal-Programm, il-Polonja 

b'mod konsistenti ssottolinjat li attivitajiet ta' riċerka li jinvolvu kwalunkwe użu taċ-ċelloli staminali 

ta' l-embrijoni tal-bniedem jew embrijoni tal-bniedem jikkostitwixxu nuqqas ta' l-istandards morali 

bażiċi. Barra minn hekk, meta jittieħed kont tan-nuqqas ta' għarfien suffiċjenti rigward il-

konsegwenzi potenzjali għall-perijodu fit-tul ta' tali riċerka, il-Polonja f'diversi okkażjonijiet indikat 

li hija ma setgħetx taqbel ma' finanzjament ta' l-UE għaliha. Sfortunatament, fil-forma attwali 

tiegħu l-Artikolu 6 tad-deċiżjoni rigward is-Seba' Programm Kwadru jippermetti l-finanzjament ta' 

tali riċerka. 

 

Għalhekk, minħabba prinċipji fundamentali ta' l-etika u argumenti oħra msemmija hawn fuq, il-

Polonja ma tistax taqbel mal-finanzjament ta' l-UE għal attivitajiet ta' riċerka li b'xi mod jinvolvu l-

użu ta' ċelloli staminali ta' l-embrijoni tal-bniedem jew l-embrijoni tal-bniedem. Għaldaqstant aħna 

qed nappellaw b'insistenza lill-Presidenza u lill-Kummissjoni Ewropea biex jirtiraw dan l-aspett 
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mit-test tal-proposta għad-deċiżjoni dwar is-Seba' Programm Kwadru li qed jiġi diskuss attwalment 

biex jiġi diskuss separatament. Tali pass ikun jippermetti lill-Polonja tappoġġa l-proposta emendata 

b'mod xieraq. 

 

DIKJARAZZJONI MILL-PORTUGALL 

 

It-test ta' kompromess li ġie adottat huwa, naturalment, progress lejn l-adozzjoni tas-Seba 

Programm Kwadru. Madankollu, għandna niddenunzjaw il-limitazzjonijiet li dan id-dibattitu wera 

fir-rigward ta' l-iżvilupp tar-riċerka bijomedika fl-Ewropa. Aħna nilqgħu l-aċċettazzjoni tar-riċerka 

dwar iċ-ċelloli staminali ta' l-embrijoni fis-Seba' Programm Kwadru għar-Riċerka u l-Iżvilupp 

Teknoloġiku (RŻT), iżda ma nistgħux ma niddeplorawx l-inkonsistenza tal-fatt li n-neċessità li 

jinkisbu dawn l-istess ċelloli embrijoniċi qed tinħeba. 

 

Li minn proġetti RŻT jiġi eskluż l-appoġġ għal mekkaniżmi għall-kisba ta' ċelloli staminali ta' l-

embrijoni jaħbi preċiżament il-parti tal-proċess RŻT li tkun teħtieġ l-aktar skrutinju etiku rigoruż. 

 

 

DIKJARAZZJONI MINN MALTA 

 

Fil-prinċipju, Malta tappoġġa s-Seba' Programm Kwadru għal attivitajiet ta' riċerka, żvilupp 

teknoloġiku u dimostrazzjoni (2007-2013), peress li jikkostitwixxi strument importanti li jirrinforza 

b'mod tanġibbli r-riċerka ta' l-UE, li hija mutur effettiv għall-innovazzjoni u t-tkabbir. 

 

Malta, madankollu, temmen li l-protezzjoni tad-dinjità tal-bniedem u d-dritt għall-ħajja għandhom 

jingħataw l-ogħla protezzjoni possibbli mill-bidu nett tagħha. F'dan ir-rigward, Malta tenfasizza li 

attivitajiet, li jimplikaw l-użu ta' ċelloli staminali ta' l-embrijoni tal-bniedem jew embrijoni, ma 

kellhomx jiġu inklużi fil-kamp ta' applikazzjoni ta' dan il-programm ta' l-UE ffinanzjat mill-

pubbliku. 

 

Filwaqt li Malta tapprezza d-dikjarazzjoni mill-Kummissjoni li ser tkompli bil-prattika attwali li ma 

tissottomettix lill-Kumitat Regolatorju taħt is-Seba' Programm Kwadru, proposti għal proġetti li 

jinkludu 
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attivitajiet ta' riċerka li jinvolvu l-qerda ta' embrijoni tal-bniedem, inkluż għall-kisba ta' ċelloli 

staminali, hija tikkonsidra li dan ma jmurx lil hinn biżżejjed, peress li xorta jagħti l-possibbiltà ta' 

finanzjament Komunitarju ta' stadji sussegwenti li jinvolvu ċelloli staminali ta' l-embrijoni tal-

bniedem. 

 

F'dan ir-rigward, Malta jiddispjaċiha li s-Seba' Programm Kwadru ma jindirizzax b'mod adegwat it-

tħassib etiku rigward riċerka b'embrijoni tal-bniedem u ċelloli staminali ta' l-embrijoni tal-bniedem. 

Minħabba dan, Malta ma tistax taqbel mas-Seba' Programm Kwadru globali, u għaldaqstant qed 

tivvota kontra l-pożizzjoni komuni tal-Kunsill. 

 

 
DIKJARAZZJONI MIL-LITWANJA 

 
 

Il-Litwanja tirrikonoxxi s-sinifikat u l-valur miżjud tas-Seba' Programm Kwadru għall-

kompetittività Ewropea u r-R&Ż, u tilqa' u tappoġġa l-programm. 

 

Madankollu, il-Litwanja ma tistax taċċetta l-Artikolu 6 li jippermetti l-finanzjament Komunitarju ta' 

riċerka b'ċelloli staminali ta' l-embrijoni tal-bniedem, peress li l-Litwanja tikkunsidra li din ir-

riċerka tmur kontra valuri etiċi fundamentali. 

 

Għalhekk, il-Litwanja mhix f'pożizzjoni li tivvota favur il-Proposta għas-Seba' Programm Kwadru. 

 

 

DIKJARAZZJONI MILL-KUMMISSJONI 

 

Għas-Seba' Programm Kwadru, il-Kummissjoni Ewropea tipproponi li żżomm l-istess qafas etiku 

tas-Sitt Programm Kwadru biex tiddeċiedi dwar il-finanzjament ta' l-UE għar-riċerka dwar iċ-ċelloli 

staminali ta' l-embrijoni tal-bniedem. 

 

Il-Kummissjoni Ewropea tipproponi t-tkomplija ta' dan il-qafas etiku peress li ppermetta, b'kont 

meħud ta' l-esperjenza miksuba, l-elaborazzjoni ta' approċċ responsabbli fil-qasam tax-xjenza 

promettenti ħafna u li wera li jaħdem b'mod sodisfaċenti fil-kuntest ta' programm tar-riċerka li fih 

jieħdu sehem riċerkaturi minn bosta pajjiżi b'sitwazzjonijiet regolatorji differenti ħafna. 
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(1) Id-deċiżjoni dwar is-Seba' Programm Kwadru teskludi espliċitament tliet oqsma ta' riċerka 

mill-finanzjament Komunitarju: 

 

• l-attivitajiet ta' riċerka li jimmiraw għall-klonazzjoni tal-bniedem għal finijiet ta' 

 riproduzzjoni; 

• l-attivitajiet ta' riċerka maħsuba għall-modifika tal-wirt ġenetiku tal-bniedmin u li hemm 

ċans li jrendu dan it-tibdil ereditarju; 

• l-attivitajiet ta' riċerka maħsuba biex joħolqu embrijoni tal-bniedem għall-fini ta' riċerka jew 

għall-fini tal-kisba ta' ċelloli staminali biss, inkluż permezz ta' trasferiment ta' ċelloli ta' 

nuklei somatiċi. 

 

(2) L-ebda attività pprojbita fl-Istati Membri kollha ma hi ser tiġi ffinanzjata. L-ebda attività ma 

hi ser tiġi ffinanzjata fi Stat Membru fejn tali attività mhix permessa f'dan l-Istat Membru. 

 

(3) Id-deċiżjoni dwar is-Seba' Programm Kwadru u d-dispożizzjonijiet dwar il-qafas etiku li 

jirregola l-finanzjament Komunitarju għar-riċerka fuq ċelloli staminali ta' l-embrijoni tal-

bniedem ma jimplikaw bl-ebda mod xi ġudizzju ta' valur fuq il-qafas regolatorju jew dak 

etiku li jirregola tali riċerka fl-Istati Membri. 

 

(4) Meta l-Kummissjoni Ewropea tagħmel sejħa għal proposti hija ma tissolleċitax b'mod 

espliċitu l-użu ta' ċelloli staminali ta' l-embrijoni tal-bniedem. L-użu ta' ċelloli staminali tal-

bniedem, kemm jekk adulti kif ukoll jekk embrijoniċi, jekk isir, jiddependi fuq il-ġudizzju 

tax-xjentisti fid-dawl ta' l-objettivi li huma jridu jiksbu. Fil-prattika, il-biċċa l-kbira tal-fondi 

Komunitarji allokati għar-riċerka fuq ċelloli staminali hija mogħtija għall-użu ta' ċelloli 

staminali adulti. M'hemm l-ebda raġuni l-għala dan għandu jinbidel sostanzjalment fis-Seba' 

Programm Kwadru. 

 

(5) Kull proġett li jipproponi l-użu ta' ċelloli staminali ta' l-embrijoni tal-bniedem għandu 

jgħaddi minn evalwazzjoni xjentifika li matulha l-ħtieġa li jintużaw tali ċelloli staminali biex 

jinkisbu l-objettivi xjentifiċi tiġi valutata minn esperti xjentifiċi indipendenti. 
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(6) Il-proposti li jkunu għaddew minn valutazzjoni xjentifika pożittiva jiġu mbagħad soġġetti 

għal reviżjoni etika rigoruża organizzata mill-Kummissjoni Ewropea. F'din ir-reviżjoni 

etika, jittieħed kont tal-prinċipji riflessi fil-Karta tad-Drittijiet Fundamentali ta' l-UE u l-

konvenzjonijiet internazzjonali rilevanti bħall-Konvenzjoni tal-Kunsill ta' l-Ewropa dwar id-

Drittijiet tal-Bniedem u l-Bijomediċina, iffirmata f'Ovjedo fl-4 ta' April 1997, u l-Protokolli 

addizzjonali tagħha, u d-Dikjarazzjoni Universali dwar il-Ġenoma tal-Bniedem u d-Drittijiet 

tal-Bniedem adottata mill-UNESCO. Ir-reviżjoni etika sservi wkoll biex jiġi vverifikat jekk 

il-proposti jirrispettawx ir-regoli tal-pajjiżi fejn tkun ser titwettaq ir-riċerka. 

 

(7) F'każijiet partikolari, reviżjoni etika tista' titwettaq meta l-proġett diġà jkun għaddej. 

 

(8) Kull proġett li jipproponi l-użu ta' ċelloli staminali ta' l-embrijoni tal-bniedem ikollu jikseb 

l-approvazzjoni tal-kumitat ta' l-etika nazzjonali jew lokali qabel il-bidu tal-proġett. Ir-regoli 

u l-proċeduri nazzjonali kollha għandhom jiġu rispettati, inkluż dwar kwistjonijiet bħall-

kunsens tal-ġenituri, in-nuqqas ta' solleċitazzjonijiet finanzjarji, eċċ. Ser isiru kontrolli dwar 

jekk il-proġett jinkludix referenzi għal miżuri ta' liċenzjar u kontroll li għandhom jittieħdu 

mill-awtoritajiet kompetenti ta' l-Istat Membru fejn tkun ser titwettaq ir-riċerka. 

 

(9) Proposta li tgħaddi b'suċċess l-evalwazzjoni xjentifika, ir-reviżjonijiet etiċi nazzjonali jew 

lokali u r-reviżjoni etika Ewropea tiġi ppreżentata għall-approvazzjoni, fuq bażi ta' każ 

b'każ, lill-Istati Membri mlaqqa' bħala Kumitat Regolatorju. L-ebda proġett li jinvolvi l-użu 

ta' ċelloli staminali ta' l-embrijoni tal-bniedem li ma jiksibx l-approvazzjoni mill-Istati 

Membri ma jiġi ffinanzjat. 

 

(10) Il-Kummissjoni Ewropea ser tkompli taħdem biex tagħmel ir-riżultati tar-riċerka dwar iċ-

ċelloli staminali finanzjata mill-Komunità aċċessibbli b'mod wiesa' għar-riċerkaturi kollha 

bil-għan li jibbenefikaw minnhom il-pazjenti tal-pajjiżi kollha. 
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(11) Il-Kummissjoni Ewropea ser tappoġġa azzjonijiet u inizjattivi li jikkontribwixxu għall-

koordinazzjoni u r-razzjonalizzazzjoni tar-riċerka fuq iċ-ċelloli staminali ta' l-embrijoni tal-

bniedem fi ħdan il-qafas ta' approċċ etiku responsabbli. B'mod partikolari, il-Kummissjoni 

ser tappoġġa l-ħolqien ta' reġistru Ewropew tal-linji taċ-ċelloli staminali ta' l-embrijoni tal-

bniedem. Dan ir-reġistru ser jippermetti l-monitoraġġ taċ-ċelloli staminali ta' l-embrijoni tal-

bniedem eżistenti fl-Ewropa, ser jikkontribwixxi għall-aqwa użu tagħhom minn xjentisti u 

għandu jgħin biex jiġu evitati derivazzjonijiet mhux meħtieġa ta' linji ġodda ta' ċelloli 

staminali. 

 

(12) Il-Kummissjoni Ewropea ser tkompli bil-prattika attwali u mhi ser tissottometti lill-Kumitat 

Regolatorju ebda proposta għal proġett li jinkludi attivitajiet ta' riċerka li jeqirdu embrijoni 

tal-bniedem, inkluż għall-kisba ta' ċelloli staminali. L-esklużjoni ta' dan l-istadju ta' riċerka 

mill-kamp tal-finanzjament, il-Komunità mhux ser tirrinunzja l-finanzjament tal-passi 

sussegwenti li jinvolvu ċ-ċelloli staminali ta' l-embrijoni tal-bniedem. 

 

DIKJARAZZJONI MILL-KUMMISSJONI DWAR IL-PUNT 3(B) 

 

Il-Kummissjoni tqis il-kollaborazzjoni mill-qrib li teżisti llum bejn il-parteċipanti Ewropej fir-

riċerka fl-enerġija mill-fużjoni bħala valur miżjud għall-Unjoni Ewropea. Hija ser tħeġġeġ biex jiġi 

żgurat li l-istruttura amministrattiva tar-riċerka fl-enerġija mill-fużjoni fil-qafas tas-Seba' Programm 

Kwadru għandha tkun ippjanata b'konsultazzjoni mill-qrib mal-komunità tar-riċerka. Ser tiġi 

żgurata koordinazzjoni adatta bejn l-attivitajiet imwettqa mill-Impriża Konġunta Ewropea relatata 

b'mod partikolari permezz tat-twettiq ta' ITER, li tikkostitwixxi prijorità primarja, u ma' l-attivitajiet 

l-oħra implimentati taħt il-qasam tematiku "Riċerka fl-Enerġija mill-Fużjoni" tas-Seba' Programm 

Kwadru mill-komunità ta' riċerkaturi bil-għan li tittejjeb il-konoxxenza xjentifika u teknoloġika fl-

enerġija mill-fużjoni. 

 

________________________ 
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2005/0043 (COD) 

KOMUNIKAZZJONI MILL-KUMMISSJONI 
LILL-PARLAMENT EWROPEW 

 
skond it-tieni subparagrafu ta' l-Artikolu 251(2) tat-Trattat tal-KE 

 
dwar 

il-pożizzjoni komuni tal-Kunsill rigward l-adozzjoni ta' Deċiżjoni tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill dwar is-Seba' Programm ta' Qafas tal-Komunità Ewropea għar-

riċerka, l-iżvilupp teknoloġiku u l-attivitajiet ta' dimostrazzjoni (2007-2013) 

1. L-ISFOND 

Id-data tat-trażmissjoni tal-proposta lill-Parlament Ewropew 
(PE) u l-Kunsill (id-dokument COM(2005) 119 finali - 
2005/0043(COD) u 2005/0044(CNS)): 

it-13 ta' April 2005 

Id-data ta’ l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni: is-16 ta' Novembru, 2005 

Id-data ta' l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali 
Ewropew: 

l-14 ta' Diċembru 2005 

Id-data ta' l-opinjoni tal-PE, fl-ewwel qari: il-15 ta’ Ġunju 2006 

Id-data tat-trażmissjoni tal-proposta emendata lill-PE u lill-
Kunsill: 

it-28 ta’ Ġunju 2006 

Id-data ta' l-adozzjoni tal-Pożizzjoni Komuni: it-25 ta' Settembru 2006 

2. IL-POŻIZZJONI TAL-KUMMISSJONI DWAR IL-POŻIZZJONI KOMUNI 

Skond l-Artikolu 251 tat-Trattat tal-KE, din il-komunikazzjoni tesponi l-pożizzjoni tal-
Kummissjoni dwar il-Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill, li ġiet adottata b'maġġoranza 
kkwalifikata fi 25 ta' Settembru 2006, rigward is-Seba' Programm ta' Qafas tal-Komunità 
Ewropea għar-Riċerka u l-Iżvilupp Teknoloġiku, wara l-qbil politiku milħuq fl-24 ta' Lulju 
2006. Dakinhar (fl-24 ta' Lulju 2006) intlaħaq ukoll qbil politiku dwar il-Programm ta' Qafas 
ta' l-Euratom. 

Ġeneralment, il-Pożizzjoni Komuni żżomm l-istruttura u l-kontenut tal-Programm ta' Qafas 
propost mill-Kummissjoni, u kumplessivament huwa konsistenti ħafna ma' l-opinjoni tal-
Parlament Ewropew.  
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Il-Kunsill inkorpora maġġoranza kbira ta' l-emendi adottati fl-opinjoni tal-Parlament 
Ewropew fl-ewwel qari (il-15 ta' Ġunju 2006) u milqugħa mill-Kummisjsoni fil-proposta 
emendata tagħha1. 

3. KUMMENTI DWAR IL-POŻIZZJONI KOMUNI 

Il-Kummissjoni tqis li l-Pożizzjoni Komuni hija bażi tajba għal aktar negozjati dwar il-
Programm ta' Qafas, bil-għan li jintlaħaq qbil fit-tieni qari. 

F'dak li jirrigwarda l-baġit, il-Kunsill (kif ukoll il-Parlament Ewropew) approva l-ammont 
globali ta' EUR 50.521 miljun li l-Kummissjoni pproponiet fil-proposta emendata tagħha2, 
wara l-konklużjoni tal-Ftehim Interistituzzjonali bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-
Kummissjoni dwar id-dixxiplina fil-baġit u l-ġestjoni finanzjarja soda3. 

Dwar it-tqassim analitiku tal-baġit, il-Pożizzjoni Komuni hija ġeneralment konsistenti mal-
proposta emendata tal-Kummissjoni u ma' l-opinjoni tal-Parlament Ewropew, ħlief għal: 

– Fil-Kooperazzjoni: 

– Ammonti miżjuda għal ħames temi: "Is-Saħħa", “In-Nanoxjenzi, in-
Nanoteknoloġiji, il-Materjali u t-Teknoloġiji l-ġodda tal-Produzzjoni", "L-
Enerġija", "L-Ambjent", kif ukoll żieda żgħira fix-"Xjenzi Soċjoekonomiċi u l-
Umanistika"; 

– Tnaqqis fit-tema "Is-sigurtà u l-Ispazju". 

– Fil-Kapaċitajiet: 

– Tnaqqis kbir fl-"Infrastrutturi ta' Riċerka", kif ukoll tnaqqis fix-"Xjenza fis-
Soċjetà"; 

– Ammonti miżjuda għar-"Riċerka għall-benefiċċju ta' l-SMEs" u "l-Potenzjal ta' 
Riċerka", kif ukoll żieda żgħira fl-"Attivitajiet tal-Kooperazzjoni 
Internazzjonali". 

Minkejja li hemm korrelazzjoni qawwija bejn l-attivitajiet proposti u l-baġit propost, it-
tnaqqis fil-baġit għall-Infrastrutturi u għat-Tema tas-Sigurtà' u l-Ispazju jista' ma jippermettix 
l-implimentazzjoni sħiħa ta' l-attivitajiet proposti fil-pożizzjoni komuni. 

F'dak li jirrigwarda l-istruttura tal-programm, il-Pożizzjoni Komuni żżomm il-komponenti 
diversi tal-programm proposti mill-Kummissjoni, inkluż l-enfasi fuq it-Temi u l-approċċ 
flessibbli tal-programm, fil-qies tat-tul ta' seba' snin. Il-Kummissjoni taqbel li l-iżvilupp 
koerenti tal-politiki għandu jikkostitwixxi parti separata fil-programm Kapaċitajiet. 
Madankollu, il-Kunsill, f'konformità mal-Parlament, fired it-tema dwar "is-Sigurtà u l-
Ispazju" f'żewġ temi, u b'hekk ippropona għaxar temi. Il-Kummissjoni hija tal-fehma li, biż-
żamma taż-żewġ oqsma flimkien, ikunu jistgħu jintlaħqu flessibbiltà u sinerġiji sinifikanti.  

                                                 
1 COM(2006) 364 finali, 28.06.2006. 
2 COM(2005) 119 finali/2, 24.05.2006. 
3 ĠU C 139, 14.6.2006, p. 1. 
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F'dak li jirrigwarda l-kontenut ta' riċerka, parti kbira mill-emendi proposti mill-Parlament u 
milqugħa mill-Kummissjoni fil-proposta mmodifikata tagħha jidhru wkoll fil-pożizzjoni 
komuni. Fil-proposta mmodifikata tagħha, il-Kummissjoni għamlitha ċara li, minħabba t-
tnaqqis fil-baġit, il-Kumissjoni ma nkudietx emendi li jkunu jfissru twessigħ ta' l-ambitu tat-
temi, u b'hekk il-ħtieġa ta' aktar riżorsi. Il-Kummisjoni hija tal-fehma li, bażikament, il-
pożizzjoni komuni dan tirrispettah. Madankollu, l-inklużjoni ta' "Skema Esploratorja ta' 
Premjijiet" għall-SMEs f'Kapaċitajiet mhijiex konformi ma' dan il-prinċipju. Il-Kummissjoni 
jidhrilha li l-baġit għandu jiġi kkonċentrat esklussivament fuq il-finanzjament tal-proġetti. 

Il-Kummissjoni tapprova t-tisħiħ tat-test dwar l-SMEs permezz ta' miżuri konkreti fit-temi, 
inklużi l-analiżijiet kwantitattivi u kwalitattivi, li l-Kummissjoni jidhrilha li huwa approċċ 
aktar effiċjenti mill-miri artifiċjali li l-Kummissjoni ma laqgħethomx fil-proposta 
mmodifikata.  

Għall-Parlament, l-Inizjattivi Konġunti fit-Teknoloġija kif ukoll il-programmi Ideat u Persuni 
kienu kwistjonijiet maġġuri.  

• Rigward l-Inizjattivi Konġunti fit-Teknoloġija, il-Pożizzjoni Komuni tinkludi t-
tibdiliet fil-kriterji għall-identifikazzjoni ta' l-Inizjattivi Konġunti fit-Teknoloġija. 

• Rigward l-Ideat, ġew inklużi kjarifiki importanti rigward it-tul fil-kariga, it-tiġdid 
u r-rwol tal-Kunsill Xjentifiku, tal-ġestjoni u ta' l-arranġamenti dwar il-persunal; 
kif ukoll l-inklużjoni tal-kondotta ta' reviżjoni indipendenti fl-2010, li titressaq 
lill-Parlament u l-Kunsill, ta' l-istrutturi u l-mekkaniżmi tal-Kunsill Ewropew tar-
Riċerka. 

• Rigward il-Persuni, fost is-sensiela ta' tibdiliet hemm referenzi għar-rabtiet ta' dan 
il-programm ma' partijiet oħra mill-Programm ta' Qafas u programmi oħra tal-
Komunità. Dawn iż-żidiet jagħmlu espliċiti d-dimensjoni internazzjonali ta' din il-
parti tal-programm, kif ukoll indikazzjonijiet għal kundizzjonijiet adegwati tax-
xogħol għar-riċerkaturi u oħrajn dwar il-metodu tal-kofinanzjament.  

Fl-aħħarnett, il-kriterji għall-appoġġ ta' l-infrastrutturi ġodda ta' riċerka huma aktar dettaljati u 
tiġi rrikonoxxuta l-importanza ta' aspetti reġjonali fil-kostruzzjoni. 

Dwar ir-riċerka rrelatata maċ-ċelloli staminali, fil-proposta mmodifikata tagħha, il-
Kummissjoni aċċettat li ddaħħal Artikolu dwar liema oqsma mhumiex se jiġu ffinanzjati taħt 
is-Seba' Programm ta' Qafas, skond l-emenda tal-Parlament. Il-Kunsill ukoll daħħal dan l-
Artikolu fil-pożizzjoni komuni tiegħu, u l-Kummissjoni għamlet dikjarazzjoni li reġgħet 
ikkonfermat il-prattika li għanda tiġi segwita (ara l-anness). 

4. KONKLUŻJONI 

Il-Kummissjoni jidhrilha li l-Pożizzjoni Komuni, adottata b'maġġoranza kkwalifikata fi 25 ta' 
Settembru 2006, tippreżenta konverġenza qawwija mal-pożizzjonijiet sew tal-Parlament 
Ewropew kif ukoll tal-Kummissjoni. Tqis parti kbira mill-emendi li għamel fl-ewwel qari l-
Parlament Ewropew u li l-Kummissjoni integrathom fil-proposta mmodifikata tagħha. Il-
Kummissjoni għalhekk tappoġġa l-Pożizzjoni Komuni. 
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ANNESS 

Għas-Seba' Programm ta' Qafas, il-Kummissjoni Ewropea tipproponi li tissokta bl-istess qafas 
etiku tas-Sitt Programm ta' Qafas għat-teħid tad-deċiżjonijiet dwar il-finanzjament 
Komunitarju tar-riċerka fuq iċ-ċelloli staminali dderivati minn embrijoni umani. 

Il-Kummissjoni Ewropea tipproponi l-issuktar ta' dan il-qafas etiku minħabba li dan żviluppa, 
abbażi ta' l-esperjenza, approċċ responsabbli għal qasam promettenti ħafna tax-xjenza, u wera 
li jaħdem sew fil-kuntest ta' programmi ta' riċerka li fihom jieħdu sehem riċerkaturi minn 
bosta pajjiżi b'sitwazzjonijiet regolatorji differenti ħafna.  

(1) Id-deċiżjoni dwar is-Seba' Programm ta' Qafas espliċitament teskludi tliet oqsma tar-
riċerka mill-finanzjament Komunitarju:  

• Attivitajiet ta' riċerka bil-għan tal-klonazzjoni umana għal skopijiet riproduttivi;  

• Attivitajiet ta' riċerka maħsuba biex jimmodifikaw il-wirt ġenetiku ta' bnedmin u 
li jistgħu jwasslu biex tibdiliet bħal dawn isiru jistgħu jintirtu;  

• Attivitajiet ta' riċerka maħsuba biex joħolqu embrijoni umani esklussivament 
għall-iskop tar-riċerka jew għall-ksib ta' ċelloli staminali, inkluż permezz tat-
trasferiment tan-nuklei ta' ċelloli somatiċi.  

(2) Mhi sejra tiġi ffinanzjata l-ebda attività li tkun ipprojbita fl-Istati Membri kollha. Fejn 
attività tkun ipprojbita fi Stat Memrbu, it-tali attività mhijiex sejra tiġi ffinanzjata f'dak 
l-Istat Membru. 

(3) Id-deċiżjoni dwar is-Seba' Programm ta' Qafas u l-proviżjonijiet għall-qafas etiku li 
jirregola l-finanzjament Komunitarju tar-riċerka fuq iċ-ċelloli staminali dderivati minn 
embrijoni umani bl-ebda mod ma tinvolvi ġudizzju valutattiv dwar il-qafas regolatorju 
jew etiku li jirregola din ir-riċerka fl-Istati Membri.  

(4) Hija u ssejjaħ għall-proposti, il-Kummissjoni Ewropea ma tissolleċitax espliċitament l-
użu ta' ċelloli staminali dderivati minn embrijoni umani. Kwalunkwe użu ta' ċelloli 
staminali umani, sew jekk ikunux idderivati minn adulti jew minn embrijoni, 
jiddependi mill-ġudizzju tax-xjenzati, fid-dawl tal-miri li jkunu jridu jilħqu. Fil-
prattika, il-parti l-kbiranett tal-fondi Komunitarji għar-riċerka dwar iċ-ċelloli staminali 
tmur għall-użu ta' ċelloli staminali adulti. Ma hemm l-ebda raġuni għaliex dan għandu 
jinbidel sostanzjalment fis-Seba' Programm ta' Qafas.  

(5) Kull proġett li jipproponi li juża ċelloli staminali dderivati minn embrijoni umani 
jeħtieġlu jgħaddi minn evalwazzjoni xjentifika li matulha esperti xjentifiċi 
indipendenti jivvalutaw kemm ikun meħtieġ it-tali użu ta' ċelloli staminali biex 
jintlaħqu l-miri xjentifiċi.  

(6) Il-proposti li jgħaddu b'suċċess mill-evalwazzjoni xjentifika mbagħad ikunu suġġetti 
għal reviżjoni etika stretta organizzata mill-Kummissjoni Ewropea. F'din ir-reviżjoni 
etika, jitqiesu l-prinċipji riflessi fil-Karta ta' l-UE tad-Drittijiet Fundamentali u l-
konvenzjonijiet internazzjonali rilevanti, bħall-Konvenzjoni tal-Kunsill ta' l-Ewropa 
dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u l-Bijomediċina, iffirmata f'Oviedo fl-4 ta' April 1997, 
u l-protokolli addizzjonali tagħha, kif ukoll id-Dikjarazzjoni Universali dwar il-
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Ġenoma Umana u d-Drittijiet tal-Bniedem adottata mill-UNESCO. Ir-reviżjoni etika 
sservi wkoll ta' kontroll li jara li l-proposti jkunu jirrispettaw ir-regoli tal-pajjiżi fejn 
tkun se ssir ir-riċerka.  

(7) F'każijiet partikolari, reviżjoni etika tista' ssir matul il-perjodu tal-proġett.  

(8) Kull proġett li jipproponi l-użu ta' ċelloli staminali dderivati minn embrijoni umani, 
qabel ma jibda jeħtieġlu jikseb l-approvazzjoni tal-kumitat ta’ l-etika nazzjonali jew 
lokali rilevanti. Ir-regoli nazzjonali u lokali kollha jeħtieġ li jiġu osservati, inkluż f'dak 
li jirrigwarda kwistjonijiet bħall-kunsens tal-ġenituri, l-assenza ta' tħajjir finanzjarju, 
eċċ. Sejrin isiru kontrolli dwar jekk il-proġett jinkludix referenzi għal miżuri tal-
liċenzjar u l-kontroll li għandhom jittieħdu mill-awtoritajiet kompetenti ta' l-Istat 
Membru fejn ir-riċerka tkun se ssir.  

(9) Proposta li tgħaddi b'suċċess l-evalwazzjoni xjentifika, ir-reviżjonijiet etiċi nazzjonali 
jew lokali u r-reviżjoni etika Ewropea, fuq bażi individwali jiġu ppreżentati għall-
approvazzjoni ta' l-Istati Membri, mlaqqa' bħala Kumitat Regolatorju. Ma jiġi 
ffinanzjat l-ebda proġett li jinvolvi l-użu ta' ċelloli staminali dderivati minn embrijoni 
umani u li ma jiksibx l-approvazzjoni ta' l-Istati Membri.  

(10) Il-Kummissjoni Ewropea sejra tkompli taħdem biex ir-riżultati tar-riċerka li tkun ġiet 
iffinanzjata min-naħa tal-Komunità tagħmilhom aċċessibbli għar-riċerkaturi kollha, 
għall-benefiċċju aħħari tal-pazjenti fil-pajjiżi kollha.  

(11) Il-Kummissjoni Ewropea sejra tappoġġa azzjonijiet u inizjattivi li jikkontribwixxu 
għall-koordinament u r-razzjonalizzazzjoni, f'approċċ etiku responsabbli, tar-riċerka 
dwar iċ-ċelloli staminali dderivati minn embrijoni umani. B'mod partikolari, il-
Kummissjoni sejra tappoġġa reġistru Ewropew ta' linji ta' ċelloli staminali dderivati 
minn embrijoni umani. L-appoġġ għal reġistru ta' dan it-tip sejjer jippermetti l-
monitoraġġ taċ-ċelloli staminali dderivati minn embrijoni umani li hemm bħalissa fl-
Ewropa, jagħti kontribut biex jitkabbar kemm jista' jkun l-użu tagħhom min-naħa tax-
xjenzati, u jista' jgħin biex tiġi evitata d-derivazzjoni bla ħtieġa ta' linji ġodda ta' ċelloli 
staminali. 

(12) Il-Kummissjoni Ewropea sejra tissokta l-prattika attwali, u mhijiex sejra tressaq 
quddiem il-Kumitat Regolatorju proposti għal proġetti li jinkludu attivitajiet tar-
riċerka li jeqirdu l-embrijoni umani, inklużi dawk għall-ksib ta' ċelloli staminali. L-
esklużjoni tal-finanzjament għal din il-fażi tar-riċerka mhijiex sejra tipprevjeni l-
finanzjament Komunitarju ta' fażijiet ulterjuri li jinvolvu ċ-ċelloli staminali dderivati 
minn embrijoni umani. 
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