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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA 

L-għanijiet ewlenin tal-proposta Orizzont Ewropa huma li tingħata għajnuna lill-ħolqien tal-

impjiegi u t-tkabbir, jiġu indirizzati l-akbar sfidi tas-soċjetà u tittejjeb il-ħajja taċ-ċittadini tal-

Unjoni. 

 

Għalhekk, għall-prosperità futura tagħna, l-approfondiment tal-innovazzjoni tal-Ewropa, l-

iżgurar tal-investimenti meħtieġa, u l-aċċelerazzjoni tad-diffużjoni tar-riżultati tar-R&I 

madwar l-Ewropa huma neċessità għall-Unjoni u l-Istati Membri tagħha.   

 

Ir-Rapporteur tappoġġja l-proposta tal-Kummissjoni dwar Orizzont Ewropa li għall-

perjodu 2021–2027, tipproponi approċċ, li jista' jikkontribwixxi b'mod konsiderevoli biex jiġu 

trattati dawn l-isfidi bl-enfasi ewlenija tkun fuq l-eċċellenza, il-kompetizzjoni transnazzjonali 

u l-kollaborazzjoni1. 

 

Għal dan l-att legali, fir-rigward tal-istabbiliment tad-dispożizzjonijiet speċifiċi għall-

implimentazzjoni u l-programmar, ir-Rapporteur tixtieq tenfasizza l-importanza ta' xi 

karatteristiċi ewlenin ġodda bħall-missjonijiet ġodda ta' riċerka u innovazzjoni madwar l-

Unjoni, b'enfasi fuq suġġetti b'għanijiet ambizzjużi u valur miżjud Ewropew b'saħħtu biex 

jiġu indirizzati kwistjonijiet li jaffettwaw ħajjitna ta' kuljum (pereżempju l-ġlieda kontra l-

kanċer, trasport nadif, eċċ.) u barra minn hekk, il-Kunsill Ewropew tal-Innovazzjoni li se 

jgħin jidentifika u jiffinanzja innovazzjonijiet mgħaġġla b'potenzjal b'saħħtu biex jinħolqu 

swieq kompletament ġodda. Ir-Rapporteur tilqa' l-fatt li l-implimentazzjoni ta' Orizzont 

Ewropa se tkun direzzjonata minn proċess ta' ppjanar strateġiku inklużiv u trasparenti, li se 

jibqa' flessibbli biżżejjed biex jirreaġixxi malajr għal ħtiġijiet u kriżijiet mhux mistennija, u li 

se jkun allinjat strettament ma' programmi oħra tal-Unjoni. 

 

L-emendi proposti għandhom l-għan li jenfasizzaw l-importanza ta' proċess ta' reklutaġġ 

trasparenti fl-Istituzzjonijiet tal-Unjoni u l-korpi konsultattivi kollha. 

EMENDI 

Il-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit jistieden lill-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-

Enerġija, bħala l-kumitat responsabbli, biex jieħu inkunsiderazzjoni l-emendi li ġejjin:  

 

Emenda  1 

Proposta għal deċiżjoni 

Artikolu 2 – paragrafu 3a (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 3a. Il-Kummissjoni għandha 

timplimenta strument biex tippubblika 

                                                 
1Għal aktar dwar il-proposta kumplessiva għal Orizzont Ewropa, ara l-att sottostanti (proposta 

għal regolament li jistabbilixxi "Orizzont Ewropa - il-programm qafas għar-riċerka u l-

innovazzjoni u li jistabbilixxi r-regoli tiegħu għall-parteċipazzjoni u d-disseminazzjoni"). 
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f'ħin reali, l-implimentazzjoni tal-

Programm, inkluża data dwar il-

parteċipanti, l-ammonti ta' finanzjament, 

ir-riżultati u t-tqegħid fis-suq. 

 

Emenda  2 

Proposta għal deċiżjoni 

Artikolu 5 – paragrafu 1 – parti introduttorja 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Għal kull missjoni, jista' jiġi 

stabbilit bord ta' missjoni. Għandu jkun 

magħmul minn madwar 15-il individwu ta' 

livell għoli inkluż rappreżentati tal-utenti 

aħħarin rilevanti. Il-bord ta' missjoni 

għandu jagħti pariri dwar li ġej: 

1. Għal kull missjoni, jista' jiġi 

stabbilit bord ta' missjoni. Għandu jkun 

magħmul minn massimu ta' 15-il 

individwu ta' livell għoli, magħżula b'mod 

trasparenti, inkluż rappreżentati tal-utenti 

aħħarin rilevanti. Il-membri tal-bord ta' 

missjoni għandhom jinħatru, ħlief 

f'każijiet debitament ġustifikati, mill-

Kummissjoni, b'segwitu għal sejħa 

miftuħa għal espressjoni ta' interess, 

filwaqt li titqies il-ħtieġa ta' bilanċ fl-

għarfien espert, il-ġeneru, l-età u d-

distribuzzjoni ġeografika u l-

parteċipazzjoni tkun miftuħa għal 

applikanti mill-Istati Membri kollha. Il-

bord ta' missjoni għandu jagħti pariri dwar 

li ġej: 

Ġustifikazzjoni 

Il-prinċipji li jirrigwardaw il-ħatra tal-membri tal-bord ta' missjoni għandhom jissemmew fl-

Artikolu 5 u mhux fin-nota spjegattiva; eċċezzjonijiet jistgħu jiġu previsti jekk xieraq meta l-

istrutturi ta' governanza eżistenti jistgħu jintużaw bħala bordijiet ta' missjoni. 

 

Emenda  3 

Proposta għal deċiżjoni 

Artikolu 6 − paragrafu 4 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

4. L-ERC għandu jopera f'konformità 

mal-prinċipji tal-eċċellenza xjentifika, l-

awtonomija, l-effiċjenza, l-effettività, it-

4. L-ERC għandu jopera f'konformità 

mal-prinċipji tal-eċċellenza xjentifika, l-

awtonomija, il-ġestjoni finanzjarja tajba, 



 

AD\1169286MT.docx 5/18 PE627.866v02-00 

 MT 

trasparenza u r-responsabbiltà. Għandu 

jiżgura l-kontinwità mal-azzjonijiet ERC 

mwettqa skont id-Deċiżjoni .../KE. 

it-trasparenza u r-responsabbiltà. Għandu 

jiżgura l-kontinwità mal-azzjonijiet ERC 

mwettqa skont id-Deċiżjoni .../KE. 

Ġustifikazzjoni 

Ġestjoni finanzjarja tajba tinkludi l-effiċjenza, l-effettività u l-ekonomija. 

 

Emenda  4 

Proposta għal deċiżjoni 

Artikolu 7 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Il-Kunsill Xjentifiku għandu jkun 

magħmul minn xjenzati, inġiniera u 

akkademiċi tal-aqwa reputazzjoni u l-

għarfien espert adattat, kemm nisa kif 

ukoll irġiel fi gruppi tal-età differenti, biex 

jiżguraw id-diversità tal-oqsma tar-riċerka 

u filwaqt li jaġixxu fil-kapaċità personali 

tagħhom, indipendentament minn interessi 

estranji. 

Il-Kunsill Xjentifiku għandu jkun 

magħmul minn xjenzati, inġiniera u 

akkademiċi tal-aqwa reputazzjoni u l-

għarfien espert adattat, minn persuni ta' 

kull ġeneru fi gruppi tal-età differenti, biex 

jiżguraw id-diversità tal-oqsma tar-riċerka 

u filwaqt li jaġixxu fil-kapaċità personali 

tagħhom, indipendentement minn interessi 

estranji. 

Ġustifikazzjoni 

Il-ġeneru mhuwiex limitat biss għall-irġiel u n-nisa. 

 

Emenda  5 

Proposta għal deċiżjoni 

Artikolu 7 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt e 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(e) kodiċi ta' kondotta li jindirizza, 

inter alia, l-evitar ta' kunflitt ta' interessi. 

imħassar 

 

Emenda  6 

Proposta għal deċiżjoni 

Artikolu 7 – paragrafu 2 – subparagrafu 1a (ġdid) 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi 

kodiċi ta' kondotta li jindirizza, fost l-

oħrajn, l-evitar ta' kunflitti ta' interess. 

Meta jassumu l-kariga, il-membri tal-

Kunsill Xjentifiku tal-ERC u l-President 

tal-ERC għandhom jaqblu li jaderixxu 

ma' dan il-kodiċi ta' kondotta. 

Ġustifikazzjoni 

Huwa f'idejn il-Kummissjoni bħala l-Gwardjan tat-Trattat u "l"-istituzzjoni Ewropea 

inkarigata mill-implimentazzjoni tal-politiki tal-UE biex tindirizza l-kwistjoni tal-evitar ta' 

kunflitt ta' interess; din il-kwistjoni għandha tikkonċerna wkoll lill-president tal-ERC. 

 

 

Emenda  7 

Proposta għal deċiżjoni 

Artikolu 7 – paragrafu 2 – subparagrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Il-Kummissjoni għandha titbiegħed mill-

pożizzjonijiet stabbiliti mill-Kunsill 

Xjentifiku b'konformità mal-punti (a), (c), 

(d), u (e) tal-ewwel subparagrafu biss meta 

tikkunsidra li l-dispożizzjonijiet ta' din id-

Deċiżjoni ma jkunux ġew rispettati. F'dak 

il-każ, il-Kummissjoni għandha tadotta 

miżuri biex iżżomm il-kontinwità fl-

implimentazzjoni tal-programm xjentifiku 

u l-kisbiet tal-għanijiet tiegħu, li 

jistabbilixxu l-punti tat-tbegħid mill-

pożizzjonijiet tal-Kunsill Xjentifiku u 

debitament timmotivahom. 

Il-Kummissjoni għandha titbiegħed mill-

pożizzjonijiet stabbiliti mill-Kunsill 

Xjentifiku b'konformità mal-punti (a), (c), 

u (d) tal-ewwel subparagrafu biss meta 

tikkunsidra li d-dispożizzjonijiet ta' din id-

Deċiżjoni ma jkunux ġew rispettati. F'dak 

il-każ, il-Kummissjoni għandha tadotta 

miżuri biex iżżomm il-kontinwità fl-

implimentazzjoni tal-programm xjentifiku 

u l-kisbiet tal-għanijiet tiegħu, li 

jistabbilixxu l-punti tat-tbegħid mill-

pożizzjonijiet tal-Kunsill Xjentifiku u 

debitament timmotivahom. 

 

Emenda  8 

Proposta għal deċiżjoni 

Artikolu 9 – paragrafu 2 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. L-EIC għandu jinkludi l-Bord ta' 

Livell Għoli ("Bord tal-EIC") previst fl-

Artikolu 10. . . 

2. L-EIC għandu jinkludi l-Bord ta' 

Livell Għoli ("Bord tal-EIC") previst fl-

Artikolu 10 u, jekk ikun meħtieġ, ikun 

appoġġat mill-istruttura ta' 

implimentazzjoni dedikata prevista fl-

Artikolu 8. 

Ġustifikazzjoni 

Ma hemm l-ebda utilità għall-ħolqien ta' aġenzija eżekuttiva ġdida għall-pilastru III biss. 

 

Emenda  9 

Proposta għal deċiżjoni 

Artikolu 9 - paragrafu 3 - parti introduttorja 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. Il-Kummissjoni għandha tiżgura li 

l-implimentazzjoni tal-EIC hija: 

3. Il-Kummissjoni għandha tiżgura li 

l-implimentazzjoni tal-attivitajiet tal-EIC 

ikunu: 

Ġustifikazzjoni 

Emenda ta' preċiżjoni. 

 

Emenda  10 

Proposta għal deċiżjoni 

Artikolu 9 – paragrafu 4 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

4. Għal fini ta' ġestjoni tal-

finanzjament imħallat tal-EIC, il-

Kummissjoni għandha tagħmel użu ta' 

ġestjoni indiretta, jew fejn dan ma jkunx 

possibbli, tista' tistabbilixxi, veikolu bi 

skop speċjali. Il-Kummissjoni għandha 

tfittex li tiżgura l-parteċipazzjoni ta' 

investituri pubbliċi u privati oħrajn. Fejn 

dan ma jkunx possibbli fl-istabbiliment tal-

bidu, il-veikolu bi skop speċjali se jkun 

4. Għal fini ta' ġestjoni tal-

finanzjament imħallat tal-EIC, il-

Kummissjoni għandha tagħmel użu ta' 

ġestjoni indiretta, jew fejn dan ma jkunx 

possibbli, tista' tistabbilixxi, veikolu bi 

skop speċjali f'konformità mar-

Regolament Finanzjarju. Il-Kummissjoni 

għandha tfittex li tiżgura l-parteċipazzjoni 

ta' investituri pubbliċi u privati oħrajn. Fejn 

dan ma jkunx possibbli fl-istabbiliment tal-
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strutturat f'tali mod li jista' jattira investituri 

pubbliċi jew privati oħrajn sabiex iżid l-

effett ta' ingranaġġ tal-kontribuzzjoni tal-

Unjoni. 

bidu, il-veikolu bi skop speċjali se jkun 

strutturat f'tali mod li jista' jattira investituri 

pubbliċi jew privati oħrajn sabiex iżid l-

effett ta' ingranaġġ tal-kontribuzzjoni tal-

Unjoni. 

Ġustifikazzjoni 

Il-proposta tal-Kummissjoni dwar "veikolu bi skop speċjali" fil-qafas ta' finanzjament 

imħallat tal-EIC hija partikolarment vaga. 

 

Emenda  11 

Proposta għal deċiżjoni 

Artikolu 10 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Il-Bord tal-EIC għandu jkun magħmul 

minn 15 sa 20 individwu ta' livell għoli 

magħżula minn partijiet diversi tal-

ekosistema tal-innovazzjoni tal-Ewropa, 

inkluż imprendituri, mexxejja korporattivi, 

investituri u riċerkaturi. Għandu 

jikkontribwixxi għal azzjonijiet ta' 

sensibilizzazzjoni, fejn il-membri tal-Bord 

tal-EIC jistinkaw biex itejbu l-prestiġju tal-

isem EIC. 

Il-Bord tal-EIC għandu jkun magħmul 

minn 15 sa 20 individwu ta' livell għoli 

magħżula minn partijiet diversi tal-

ekosistema tal-innovazzjoni tal-Ewropa, 

inklużi imprendituri, mexxejja korporattivi, 

rappreżentanti ta' organizzazzjonijiet 

nongovernattivi ta' sorveljanza ambjentali 

u korporattiva, investituri u riċerkaturi. 

Għandu jikkontribwixxi għal azzjonijiet ta' 

sensibilizzazzjoni, fejn il-membri tal-Bord 

tal-EIC jistinkaw biex itejbu l-prestiġju tal-

isem EIC. 

 

Emenda  12 

Proposta għal deċiżjoni 

Artikolu 10 – paragrafu 3 – subparagrafu 2 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Il-membri tal-Bord tal-EIC għandhom 

jinħatru mill-Kummissjoni, b'segwitu għal 

sejħa miftuħa għal nominazzjonijiet jew 

espressjonijiet ta' interess jew it-tnejn, 

skont liema l-Kummissjoni tqis l-iktar 

adattati, u b'konsiderazzjoni tal-ħtieġa ta' 

bilanċ fl-għarfien espert, is-sess, l-età u d-

distribuzzjoni ġeografika. 

Il-membri tal-Bord tal-EIC għandhom 

jinħatru mill-Kummissjoni, b'segwitu għal 

proċedura miftuħa u trasparenti, li 

tinvolvi sejħa għal nominazzjonijiet jew 

espressjonijiet ta' interess jew it-tnejn, 

skont liema l-Kummissjoni tqis l-iktar 

adattati, u b'konsiderazzjoni tal-ħtieġa ta' 

bilanċ fl-għarfien espert, is-sess, l-età u d-
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distribuzzjoni ġeografika. 

 

 

Emenda  13 

Proposta għal deċiżjoni 

Artikolu 12a (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Artikolu 12a 

 Diġitalizzazzjoni 

 Id-diġitalizzazzjoni hija xprun ewlieni. 

Hekk kif tkompli għaddejja b'pass 

mgħaġġel fis-setturi kollha, l-investiment 

fl-oqsma prijoritarji li jvarjaw mill-

intelliġenza artifiċjali sal-internet tal-

ġenerazzjoni li jmiss, il-computing ta' 

prestazzjoni għolja, il-fotonika u n-

nanoelettronika, isir essenzjali għat-tisħiħ 

tal-ekonomija tagħna u s-sostenibbiltà 

tas-soċjetà tagħna. L-investiment, il-

produzzjoni u l-użu tal-ICT jagħtu spinta 

kbira lit-tkabbir ekonomiku tal-Unjoni, li 

bejn l-2001 u l-2011 biss ammonta għal 

żieda ta' 30 %. Teknoloġiji Abilitanti 

Essenzjali jipprovdu l-bażi ta' taħlit tad-

dinja diġitali ma' dik fiżika, ċentrali għal 

din il-mewġa globali ġdida ta' 

innovazzjoni. L-investiment fl-iżvilupp, id-

dimostrazzjoni u l-implimentazzjoni ta' 

teknoloġiji abilitanti essenzjali, u l-iżgurar 

ta' provvista ta' materja prima u 

avvanzata sigura, sostenibbli u 

affordabbli, se jiżguraw l-awtonomija 

strateġika tal-Unjoni u jgħinu lill-

industrija tal-Unjoni tnaqqas l-impronti 

tal-karbonju u ambjentali tagħha b'mod 

sinifikanti. 

 

Emenda  14 

Proposta għal deċiżjoni 

Anness I – parti I – punt 1 – punt 1.1 – paragrafu 1 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Għalkemm l-UE tibqa' tipproduċi l-akbar 

ammont ta' pubblikazzjonijiet xjentifiċi fid-

dinja, hija essenzjalment "produttur tal-

massa" ta' għarfien li, relattiv għad-daqs 

tiegħu, ftit hemm ċentri ta' eċċellenza li 

jispikkaw fuq livell dinji u b'oqsma kbar 

fejn il-prestazzjoni hija medja u dgħajfa. 

Meta mqabbla mal-Istati Uniti u issa anki 

maċ-Ċina, sa ċertu punt, l-UE għandha t-

tendenza li ssegwi "mudell ta' eċċellenza 

distribwita" li fih ir-riżorsi huma mifruxin 

fost għadd akbar ta' riċerkaturi u 

istituzzjonijiet tar-riċerka. Sfida oħra hija li 

f'ħafna mill-pajjiżi tal-UE, is-settur 

pubbliku għadu mhux qed joffri 

kundizzjonijiet attraenti biżżejjed għall-

aqwa riċerkaturi. Dawn il-fatturi jaggravaw 

in-nuqqas ta' attraenza relattiva tal-Ewropa 

fil-kompetizzjoni globali għat-talent 

xjentifiku. 

Għalkemm l-UE tibqa' tipproduċi l-akbar 

ammont ta' pubblikazzjonijiet xjentifiċi fid-

dinja, hija essenzjalment "produttur tal-

massa" ta' għarfien li, relattiv għad-daqs 

tagħha, ftit hemm ċentri ta' eċċellenza li 

jispikkaw fuq livell dinji u b'oqsma kbar 

fejn il-prestazzjoni hija medja u dgħajfa. 

Meta mqabbla mal-Istati Uniti u issa anki 

maċ-Ċina, sa ċertu punt, l-UE għandha t-

tendenza li ssegwi "mudell ta' eċċellenza 

distribwita" li fih ir-riżorsi huma mifruxin 

fost għadd akbar ta' riċerkaturi u 

istituzzjonijiet tar-riċerka; filwaqt li dan 

fih innifsu mhuwiex problema, is-

sitwazzjoni tal-UE tista' tissaħħaħ billi 

jiżdiedu ċ-ċentri ta' eċċellenza, magħżula 

b'mod trasparenti u oġġettiv. Sfida oħra 

hija li f'ħafna mill-pajjiżi tal-UE, is-settur 

pubbliku għadu mhux qed joffri 

kundizzjonijiet attraenti biżżejjed għall-

aqwa riċerkaturi. Dawn il-fatturi jaggravaw 

in-nuqqas ta' attraenza relattiva tal-Ewropa 

fil-kompetizzjoni globali għat-talent 

xjentifiku. 

 

Emenda  15 

Proposta għal deċiżjoni 

Anness I – parti I – punt 1 – punt 1.3 – punt 1.3.3 – paragrafu 1 – inċiż 4 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

– taħtar id-Direttur u l-membri tal-

maniġment tal-istruttura ta' 

implimentazzjoni dedikata, 

b'konsiderazzjoni tal-fehmiet tal-Kunsill 

Xjentifiku; 

– taħtar b'mod kompletament 

trasparenti id-Direttur u l-membri tal-

maniġment tal-istruttura ta' 

implimentazzjoni dedikata, 

b'konsiderazzjoni tal-fehmiet tal-Kunsill 

Xjentifiku; 

 

Emenda  16 

Proposta għal deċiżjoni 

Anness I – parti I – punt 2 – punt 2.1 – paragrafu 2 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

L-Ewropa għandha qawwa xjentifika kbira 

b'madwar 1.8 miljun riċerkatur jaħdmu 

f'eluf ta' universitajiet, ċentri tar-riċerka u 

kumpaniji ta' klassi dinjija. Madankollu, 

huwa stmat li l-UE se jkollha tħarreġ u 

timpjega tal-anqas miljun riċerkatur ġdid 

sal-2027 sabiex tilħaq il-miri li qed jiġu 

stabbiliti għall-investiment miżjud fir-

riċerka u l-innovazzjoni. Din il-ħtieġa 

tinħass b'mod partikolari fis-settur mhux 

akkademiku. L-UE trid tirrinforza l-isforzi 

tagħha sabiex tħajjar lil aktar żgħażagħ 

jagħmlu karriera fir-riċerka, sabiex tattira 

r-riċerkaturi minn pajjiżi terzi, iżżomm ir-

riċerkaturi tagħha u tintegra mill-ġdid fl-

Ewropa lil riċerkaturi Ewropej li jaħdmu 

barra. Addizzjonalment, sabiex tintlaħaq 

eċċellenza mifruxa b'mod usa', il-

kundizzjonijiet skont liema jaħdmu r-

riċerkaturi għandhom ikomplu jittejbu fiż-

Żona Ewropea tar-Riċerka (ŻER). F'dan ir-

rigward, hemm bżonn ta' rabtiet aktar 

b'saħħithom b'mod partikolari fi ħdan iż-

Żona Ewropea tal-Edukazzjoni (EEdA), il-

Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali 

(FEŻR) u l-Fond Soċjali Ewropew (FSE+). 

L-Ewropa għandha qawwa xjentifika kbira 

b'madwar 1.8 miljun riċerkatur jaħdmu 

f'eluf ta' universitajiet, ċentri tar-riċerka u 

kumpaniji ta' klassi dinjija. Madankollu, 

huwa stmat li l-UE se jkollha tħarreġ u 

timpjega tal-anqas miljun riċerkatur ġdid 

sal-2027 sabiex tilħaq il-miri li qed jiġu 

stabbiliti għall-investiment miżjud fir-

riċerka u l-innovazzjoni. Din il-ħtieġa 

tinħass b'mod partikolari fis-settur mhux 

akkademiku. L-UE jeħtiġilha tirrinforza l-

isforzi tagħha sabiex tħajjar lil aktar 

żgħażagħ ta' kull ġeneru u mill-ambjenti 

kollha jagħmlu karriera fir-riċerka, sabiex 

tattira r-riċerkaturi minn pajjiżi terzi, 

iżżomm ir-riċerkaturi tagħha u tintegra 

mill-ġdid fl-Ewropa lil riċerkaturi Ewropej 

li jaħdmu barra. Addizzjonalment, sabiex 

tintlaħaq eċċellenza mifruxa b'mod usa', il-

kundizzjonijiet skont liema jaħdmu r-

riċerkaturi għandhom ikomplu jittejbu fiż-

Żona Ewropea tar-Riċerka (ŻER). F'dan ir-

rigward, hemm bżonn ta' rabtiet aktar 

b'saħħithom b'mod partikolari fi ħdan iż-

Żona Ewropea tal-Edukazzjoni (EEdA), il-

Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali 

(FEŻR) u l-Fond Soċjali Ewropew (FSE+). 

 

Emenda  17 

Proposta għal deċiżjoni 

Anness I – parti I – punt 2 – punt 2.1 – paragrafu 6 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Permezz tal-kompetizzjoni fir-riċerka 

globali bejn ix-xjenzati u l-

organizzazzjonijiet ospitanti kemm mis-

settur akkademiku kif ukoll minn dak 

mhux akkademiku, u permezz tal-ħolqien u 

l-kondiviżjoni ta' għarfien ta' kwalità 

għolja bejn il-pajjiżi, is-setturi u d-

dixxiplini, l-MSCA jikkontribwixxu b'mod 

partikolari għall-għanijiet tal-aġenda għall-

"Impjiegi, it-tkabbir u l-investiment", l-

Istrateġija Globali tal-UE u għall-Għanijiet 

Permezz tal-kompetizzjoni fir-riċerka 

globali bejn ix-xjenzati u l-

organizzazzjonijiet ospitanti kemm mis-

settur akkademiku kif ukoll minn dak 

mhux akkademiku, u permezz tal-ħolqien u 

l-kondiviżjoni ta' għarfien ta' kwalità 

għolja bejn il-pajjiżi, is-setturi u d-

dixxiplini, l-MSCA jikkontribwixxu b'mod 

partikolari għall-għanijiet tal-aġenda għall-

"Impjiegi, it-tkabbir u l-investiment", l-

Istrateġija Globali tal-UE u għall-Għanijiet 
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tal-Iżvilupp Sostenibbli tan-Nazzjonijiet 

Uniti. 

tal-Iżvilupp Sostenibbli tan-Nazzjonijiet 

Uniti. Madankollu, trid tingħata 

attenzjoni wkoll għall-fatt li tkabbir infinit 

fuq pjaneta finita sempliċiment ma jistax 

jinkiseb u aktar riċerka hija, 

għaldaqstant, meħtieġa wkoll fil-qasam 

ta' "ekonomija ċirkolari" vera b'enfasi 

fuq l-użu mill-ġdid, it-tiswija u r-riċiklaġġ. 

 

Emenda  18 

Proposta għal deċiżjoni 

Anness I – parti II – punt 1 – punt 1.1 – paragrafu 1 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Il-Pilastru tal-UE tad-Drittijiet Soċjali 

jiddikjara li kulħadd għandu d-dritt għal 

aċċess f'waqtu għal kura tas-saħħa 

affordabbli, preventiva u kurattiva ta' 

kwalità tajba. Dan jissottolinja l-impenn 

tal-UE lejn l-Għanijiet ta' Żvilupp 

Sostenibbli tan-NU li jitolbu għal kopertura 

tas-saħħa universali għal persuni ta' kull età 

sal-2030, li ma teskludi lil ħadd u li ġġib fi 

tmiemhom l-imwiet preventibbli. 

Il-Pilastru tal-UE tad-Drittijiet Soċjali 

jiddikjara li kulħadd għandu d-dritt għal 

aċċess f'waqtu għal kura tas-saħħa għall-

but ta' kulħadd, preventiva u kurattiva ta' 

kwalità tajba. Dan jissottolinja l-impenn 

tal-UE lejn l-Għanijiet ta' Żvilupp 

Sostenibbli tan-NU li jitolbu għal kopertura 

tas-saħħa universali għal persuni ta' kull età 

sal-2030, li ma teskludi lil ħadd u li ġġib fi 

tmiemhom l-imwiet preventibbli. 

 

Emenda  19 

Proposta għal deċiżjoni 

Anness I – parti II – punt 2 – punt 2.1 – paragrafu 3 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Iċ-ċittadini Ewropej, l-istituzzjonijiet tal-

istat u l-ekonomija jridu jkunu protetti mit-

theddid kontinwu tal-kriminalità 

organizzata, inkluż it-traffikar tal-armi tan-

nar, it-traffikar tad-droga u t-traffikar tal-

bnedmin. It-tisħiħ tal-protezzjoni u s-

sigurtà permezz ta' ġestjoni aħjar tal-

fruntieri wkoll huwa ewlenin. Iċ-

ċiberkriminalità qed tiżdied u r-riskji 

marbutin magħha qed jiddiversifikaw hekk 

kif l-ekonomija u s-soċjetà qed 

jiddiġitalizzaw. L-Ewropa trid tkompli 

ttejjeb l-isforzi tagħha biex ittejjeb iċ-

Iċ-ċittadini Ewropej, l-istituzzjonijiet tal-

istat u l-ekonomija jridu jkunu protetti mit-

theddid kontinwu tal-kriminalità 

organizzata, inkluż it-traffikar tal-armi tan-

nar, it-traffikar tad-droga u t-traffikar tal-

bnedmin. It-tisħiħ tal-protezzjoni u s-

sigurtà permezz ta' ġestjoni aħjar tal-

fruntieri wkoll huwa ewlenin. Iċ-

ċiberkriminalità qed tiżdied u r-riskji 

marbutin magħha qed jiddiversifikaw hekk 

kif l-ekonomija u s-soċjetà qed 

jiddiġitalizzaw. L-Ewropa teħtieġ tkompli 

bl-isforzi tagħha biex ittejjeb iċ-
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ċibersigurtà, il-privatezza diġitali, il-

protezzjoni tad-data personali u tiġġieled 

kontra it-tixrid ta' informazzjoni falza u 

dannuża sabiex tissalvagwardja l-istabbiltà 

demokratika u ekonomika. Finalment, 

huma meħtieġa aktar sforzi sabiex jiġu 

limitati l-effetti fuq il-ħajjiet u l-għajxien 

tal-avvenimenti estremi tat-temp li qed 

jintensifikaw minħabba t-tibdil fil-klima, 

bħall-għargħar, il-maltempati jew in-nixfa 

li twassal għal nirien fil-foresti, id-

degradazzjoni tal-art u diżastri naturali 

oħrajn, eż. it-terremoti. Id-diżastri, sew 

jekk naturali u sew jekk ikkawżati mill-

bniedem, jistgħu jqiegħdu f'riskju 

funzjonijiet tas-soċjetà importanti, bħas-

saħħa, il-provvista tal-enerġija u l-gvern. 

ċibersigurtà, il-privatezza diġitali, il-

protezzjoni tad-data personali u tiġġieled 

kontra it-tixrid ta' informazzjoni falza u 

dannuża, filwaqt li tiżġura li ma jinqabżux 

il-limiti fir-rigward tad-drittijiet tal-

bniedem, inklużi l-libertà tal-espressjoni, 

id-dritt għall-privatezza, eċċ, sabiex 

tissalvagwardja l-istabbiltà demokratika u 

ekonomika. Finalment, huma meħtieġa 

aktar sforzi sabiex jiġu limitati l-effetti fuq 

il-ħajjiet u l-għajxien tal-avvenimenti 

estremi tat-temp li qed jintensifikaw 

minħabba t-tibdil fil-klima, bħall-għargħar, 

il-maltempati jew in-nixfa li twassal għal 

nirien fil-foresti, id-degradazzjoni tal-art u 

diżastri naturali oħrajn, eż. it-terremoti. Id-

diżastri, sew jekk naturali u sew jekk 

ikkawżati mill-bniedem, jistgħu jqiegħdu 

f'riskju funzjonijiet tas-soċjetà importanti, 

bħas-saħħa, il-provvista tal-enerġija u l-

gvern. 

 

Emenda  20 

Proposta għal deċiżjoni 

Anness I – parti II – punt 2 – punt 2.2 – punt 2.2.1 – paragrafu 2 – inċiż 3 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

– Strateġiji sabiex jiġu indirizzati l-

populiżmu, l-estremiżmu, ir-

radikalizzazzjoni, it-terroriżmu u sabiex 

jiġu inklużi u involuti ċittadini 

diżinteressati u marġinalizzati; 

– Strateġiji sabiex jiġu indirizzati l-

populiżmu, l-estremiżmu, ir-

radikalizzazzjoni u t-terroriżmu, kif ukoll 

strateġiji biex jindirizzaw it-tħassib validu 

tal-ħafna ċittadini diżinteressati u 

marġinalizzati fl-Unjoni kollha; 

 

Emenda  21 

Proposta għal deċiżjoni 

Anness I – parti II – punt 2 – punt 2.2 – punt 2.2.3 – paragrafu 2 – inċiż 1 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

– Bażi tal-għarfien għal pariri dwar l-

investimenti u l-politiki speċjalment dwar 

l-edukazzjoni u t-taħriġ, għal ħiliet b'valur 

miżjud għoli, produttività, mobbiltà soċjali, 

– Bażi tal-għarfien għal pariri dwar l-

investimenti u l-politiki speċjalment dwar 

l-edukazzjoni u t-taħriġ għall-but ta' 

kulħadd, għal ħiliet b'valur miżjud għoli, 
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tkabbir, innovazzjoni soċjali u ħolqien tal-

impjiegi. Ir-rwol tal-edukazzjoni u t-taħriġ 

fl-indirizzar tal-inugwaljanzi; 

produttività, mobbiltà soċjali, tkabbir, 

innovazzjoni soċjali u ħolqien tal-impjiegi. 

Ir-rwol tal-edukazzjoni u t-taħriġ fl-

indirizzar tal-inugwaljanzi; 

 

Emenda  22 

Proposta għal deċiżjoni 

Anness I – parti II – punt 2 – punt 2.2 – punt 2.2.3 – paragrafu 2 – inċiż 7 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

– Sistemi ta' edukazzjoni u taħriġ 

sabiex tittrawwem u jsir l-aħjar użu tat-

trasformazzjoni diġitali tal-UE, anki sabiex 

jiġu ġestiti r-riskji li jirriżultaw mill-

interkonnettività globali u l-

innovazzjonijiet teknoloġiċi, speċjalment 

riskji emerġenti online, tħassib ta' etika, 

inugwaljanzi soċjoekonomiċi u bidliet 

radikali fis-swieq; 

– Sistemi ta' edukazzjoni u taħriġ 

għall-but ta' kulħadd sabiex tittrawwem u 

jsir l-aħjar użu tat-trasformazzjoni diġitali 

tal-UE, anki sabiex jiġu ġestiti r-riskji li 

jirriżultaw mill-interkonnettività globali u 

l-innovazzjonijiet teknoloġiċi, speċjalment 

riskji emerġenti online, tħassib ta' etika, 

inugwaljanzi soċjoekonomiċi u bidliet 

radikali fis-swieq; 

 

Emenda  23 

Proposta għal deċiżjoni 

Anness I – parti II – punt 3 – punt 3.2 – punt 3.2.5 – paragrafu 2 – inċiż 1 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

– It-teknoloġiji u s-sistemi għal 

infrastrutturi fdati u effiċjenti fl-enerġija ta' 

network u servizz intelliġenti (ta' 

konnettività lil hinn minn 5G, infrastrutturi 

definiti mis-software, Internet tal-oġġetti, 

infrastrutturi tal-cloud, clouds konjittivi) li 

jippermettu kapaċitajiet f'ħin reali, il-

virtwalizzazzjoni u l-ġestjoni 

deċentralizzata (radju ultra veloċi u 

flessibbli, edge computing, ktajjen ta' 

blokok ta' transazzjonijiet, kuntesti u 

għarfien kondiviżi); 

– It-teknoloġiji u s-sistemi li ġew 

indipendentement ittestjati u ppruvati li 

huma sikuri għal infrastrutturi fdati u 

effiċjenti fl-enerġija ta' network u servizz 

intelliġenti (ta' konnettività lil hinn minn 

5G, infrastrutturi definiti mis-software, 

Internet tal-oġġetti, infrastrutturi tal-cloud, 

clouds konjittivi) li jippermettu kapaċitajiet 

f'ħin reali, il-virtwalizzazzjoni u l-ġestjoni 

deċentralizzata (radju ultra veloċi u 

flessibbli, edge computing, ktajjen ta' 

blokok ta' transazzjonijiet, kuntesti u 

għarfien kondiviżi); 

Ġustifikazzjoni 

Tqajjem tħassib dwar is-sikurezza minn bosta sorsi ta' reputazzjoni tajba matul l-

introduzzjoni tal-5G; sabiex jiġu evitati polemiċi politiċi dwar dan is-suġġett jeħtieġ li l-5G 
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jiġi ttestjat u ċċertifikat b'mod indipendenti li ma għandu l-ebda effett ta' ħsara fuq il-

bnedmin. 

 

Emenda  24 

Proposta għal deċiżjoni 

Anness I – parti II – punt 3 – punt 3.2 – punt 3.2.6 – paragrafu 2 – inċiż 2 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

– Big Data: Analitika tad-data ta' 

prestazzjoni estrema; Il-“Privatezza mid-

Disinn” fl-analiżi ta' Big Data personali u 

kunfidenzjali; teknoloġiji għal pjattaformi 

tad-data fuq skala sħiħa għall-użu mill-ġdid 

ta' data industrijali, personali u miftuħa; 

ġestjoni tad-data, interoperabbiltà u għodda 

ta' konnessjoni; applikazzjonijiet tad-data 

għal sfidi globali; 

– Big Data: Analitika tad-data ta' 

prestazzjoni estrema; Il-“Privatezza mid-

Disinn” fl-analiżi ta' Big Data personali u 

kunfidenzjali; teknoloġiji għal pjattaformi 

tad-data fuq skala sħiħa għall-użu mill-ġdid 

ta' data industrijali, personali u miftuħa; 

ġestjoni tad-data, interoperabbiltà u għodda 

ta' konnessjoni; applikazzjonijiet tad-data 

għal sfidi globali; ħażna tad-data, l-

implikazzjonijiet ambjentali u kif jista' 

jitnaqqas l-impatt; 

 

Emenda  25 

Proposta għal deċiżjoni 

Anness I – parti II – punt 4 – punt 4.2 – punt 4.2.2 – paragrafu 2 – inċiż 1 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

– Teknoloġiji tal-enerġija rinnovabbli 

u soluzzjonijiet għall-ġenerazzjoni tal-

elettriku, it-tisħin u t-tkessiħ, fjuwils tat-

trasport sostenibbli u trasportaturi 

intermedji, f'diversi skali u stadji ta' 

żvilupp, adattati għall-kundizzjonijiet u s-

swieq ġeografiċi, kemm fi ħdan l-UE kif 

ukoll madwar id-dinja; 

– Teknoloġiji affidabbli tal-enerġija 

rinnovabbli u soluzzjonijiet għall-

ġenerazzjoni tal-elettriku, it-tisħin u t-

tkessiħ, fjuwils tat-trasport sostenibbli u 

trasportaturi intermedji, f'diversi skali u 

stadji ta' żvilupp, adattati għall-

kundizzjonijiet u s-swieq ġeografiċi, kemm 

fi ħdan l-UE kif ukoll madwar id-dinja; 

Ġustifikazzjoni 

Billi l-enerġija mir-riħ hija effiċjenti BISS meta jonfoħ ir-riħ, din l-enerġija waħedha mhix 

affidabbli bħala sors primarju; l-iżviluppi fuq l-art (tal-inqas) għandhom ikunu kombinazzjoni 

aktar affidabbli ta' enerġija mir-riħ u idroenerġija, bħal dawk li qed joperaw illum fil-

Ġermanja (1) https://www.ge.com/reports/unique-combo-wind-hydro-power-revolutionize-

renewable-energy/ 
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Emenda  26 

Proposta għal deċiżjoni 

Anness I – parti II – punt 5 – punt 5.2 – punt 5.2.3 – paragrafu 2 – inċiż 1 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

– Metodi, teknoloġiji u għodod għall-

produzzjoni sostenibbli u reżiljenti fil-

biedja u l-forestrija; 

– Metodi, teknoloġiji u għodod għall-

produzzjoni sostenibbli u reżiljenti fil-

biedja, fil-forestrija u fl-agriforestrija; 

 

Emenda  27 

Proposta għal deċiżjoni 

Anness I – parti II – punt 6 – punt 6.2 – punt 6.2.2 – paragrafu 2 – punt 1 – inċiż 1 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

– Appoġġ ta' politika xjentifiku u 

tekniku għal sistemi tas-saħħa pubblika u 

tal-kura tas-saħħa mtejba, inkluż apparat 

mediku u valutazzjonijiet tat-teknoloġija 

tas-saħħa, bażijiet tad-data, 

diġitalizzazzjoni; 

– Appoġġ ta' politika xjentifiku u 

tekniku għal sistemi tas-saħħa pubblika u 

tal-kura tas-saħħa mtejba u għall-but ta' 

kulħadd, inkluż apparat mediku u 

valutazzjonijiet tat-teknoloġija tas-saħħa, 

bażijiet tad-data, diġitalizzazzjoni; 
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